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АССЕ55  ІМЕТ\Л/ОВК  §гаІеІиІІу  аскпоміесі^ез  іНе  сопІгіЬиІіопз  іИе  ГоІІо\л/іп§ 

реоріе  Іо  ІНе  ргосіисііоп  оі  ІНе  ЗНасІоот  Рирреіз:  Іпсііап  МуіНз  апсі  І-едепсіз  (Сгее 
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Імтксюисгюі 

ЗЬасІош  Рирреіз:  Іпсііап  МуіНз  апсі  І.е§епсІ5  із  а   зєуєп  рагі  уісієо  зегіез  с!ерісІіп§ 

туїЬз  апсі  Іе§епсІ5  Ггот  іЬе  сиііигаї  Ьегііадез  оГ  іЬе  ВІаскГооІ  апсі  Сгее  реоріе  оГ 
АІЬегІа.  ТЬеге  аге  Гоиг  ВІаскГооІ  апсі  іЬгее  Сгее  зіогіез  іп  іЬе  зегіез. 

ТГіезе  уегзіопз,  \л/ЬісЬ  \л/еге  сЬозеп  Гог  іЬеіг  аиіЬепІісіїу,  ипіуегзаіііу  оГіЬете  апсі 

асІарІаЬіІіІу  Іо  ієієуізіоп,  аге  Ггот  іЬе  соїіесііопз  оГ  Ргапсез  Ргазег  (ВІаскГооІ 

зіогіез),  апсі  Аппе  Апсіегзоп  апсі  СГіагІез  Сіау  (Сгее  зіогіез).  ТГіе  огі§іпа!  зегіез 

\маз  ргосіисесі  \л/ііЬ  Еп§1ізГі  Гехі  Ьиі  іЬе  зіогіез  аге  іпігосіисесі  Ьеге  іп  іИеіг 

гезресііуе  ВІаскГооІ  апсі  Сгее  Іап§иа§ез. 

ТГііз  ТеасЬег’з  Сиісіе  Гіаз  Ьееп  ргосіисесі  Гог  паїіуе  Іап§иа§е  апсі  сиііиге  ГеасГіегз 
\л/Ио  мізГі  Го  изе  іЬе  уісієо  зегіез  аз  а   ІеасЬіп§  гезоигсе  іп  іГіеіг  сіаззгоотз.  ТГіе 

ІеасЬіп§  оЬ|єсГіує5  аге  сопзізіепі  \л/ііЬ  ГГіе  ВІаскГооІ  апсі  Сгее  І_ап§иа§е  апсі 

Сиїїиге  Рго§гатз  аиіИогігес!  Ьу  АІЬегІа  ЕсІисаІіопчТЬе  уісієо  зегіез  із  аітесі  аі 

зіисіепіз  \л/Мо  аге  1еагпіп§  ВІаскГооІ  ог  Сгее  аз  ГГіеіг  зесопсі  Іап§иа§е. 

ТеасЬегз  \л/Ьо  Ьауе  зіисіепіз  \л/ііЬ  Пиепсу  іп  ВІаскГооІ  апсі  Сгее  сап  изе  ГГіе  уісієоз 

аз  іЬе  Ьазіз  Гог  сопсері  сіеуеіортепі  асііуіііез  зисГі  аз  ГГіозе  оиіііпесі  іп  ГГіе 

ІеасГіег’з  §иіс1е  іЬаІ  ассотрапіез  ГГіе  Еп§ІізЬ  1ап§иа§е  уегзіоп  оГіЬе  уісієо 

рго§гатз* 2.ТЬозе  

асііуіііез  
сап  Ье  асіаріесі  

Го  іИе  паГІуе  сіаззгоот  
изіп§  Сгее  ог 

ВІаскГооІ  аз  іЬе  1ап§иа§е  оГ  іпзігисііоп. 

Іп  ГГііз  §иіс1е,  ап  оиіііпе  із  ргоуісіесі  Гог  ІеасЬіп§  паїіуе  1ап§иа§е  апсі  сиїїиге 

іЬгои§Ь  1\л/о  зіогіез,  опе  ВІаскГооІ  (Марі  апсі  іГіе  Місе)  іп  іГіе  Віоосі  сііаіесі  апсі 

опе  Сгее  О/УїзаЬкесаЬк  апсі  іГіе  Ріоосі)  іп  іГіе  Ріаіпз  Сгее  сііаіесі,  аі  іГігее  ієуєіз  оГ 

Іап§иа§е  аЬИіІу.  II  із  зи§§езІес!  іГіаІ  іГіе  теіЬос!оІо§у  оиіііпесі  Ьеге  Ье  изесі  іп 

іЬе  ІеасЬіп§  оГеасН  оПЬе  оіЬег  Іе§епсІ5  апсі  туїНз  іп  іЬе  уісієо  зегіез. 

11зіп§  іНе  ЗЬасІош  Рирреіз  рго§гат  аз  а   сіаззгоот  гезоигсе  зЬоиІсІ  Ье  ап 

ехіепзіоп  оПЬе  асіиаі  ехрегіепсе  оГ  Ьеіп§  ууііИ  а   Сгее  ог  ВІаскГооІ  зіогуїеііег.  Іп 

аЬогі§іпа!  сиііигез,  Іе^епсіз  апсі  туїЬз  аге  поі  зо  тисЬ  сЬагасІегз  ог  ріоіз  аз  іЬеу 

аге  “зіогіез  Ю   \л/еІ  ууііИ  оиг  ЬгеаіЬз.”3  ТЬе  ехрегіепсе  оГ  асіиаііу  Ьеагіп§  іЬе 
ехіепсіесі  апсі  етЬеІІізЬес!  зіогіез  Ггот  еісіегз  ог  зіогуїеііегз  із  аі  Іеазі  аз 

ітрогіапі  аз  ІНе  зіогіез  іЬетзеїуез.  ТЬе  тогаїз,  уаіиез  апсі  аііііисіез  оГіЬе 

сиїїиге  іЬаІ  аге  сопіаіпесі  іп  ІНе  зіогіез  Ьауе  тисЬ  тоге  ітрасі  апсі  уаіісіііу  \л/Ьеп 

іЬеу  аге  сієііуєгєсі  Ьу  іЬе  еісіег/зіогуїеііег  іп  регзоп  гаїЬег  іЬап  іп  іЬе  Гогт  оГ  а 

Ьоок  ог  уісієо  ргезепіаііоп. 

Сіуєп  іЬіз,  іЬе  ієієуізіоп  ог  уісієо  ргезепіаііоп  саппої  Ье  сопзісіегесі  а   зиЬзІіІиІе 

Гог  ІНе  Ігие  огаї  зіогу  1е11іп§;  Ігасііііоп.  ТЬегеГоге,  іі  із  зи§§ез1ес1  іЬаІ  аггап§етеп1з 

Ье  тасіе  Іо  Ьауе  зіисіепіз  уієуу  іЬіз  рго§гат  іп  Іапсіет  ууїіЬ  а   уізіі  Ггот  ап  еісіег 

ог  зіогуїеііег  мЬо  сап  ргезепі  іЬе  зіогу  іп  іЬе  огаї  Ігасііііоп. 

УМЬегїа  Есіисаііоп  Рго§гатз  оГ  Зіисіу  Гог  ВІаскГооГ  апсі  Сгее  І_ап§иа§е  апсі  Сиїїиге  ЕС5-9  5ресіГу  Гипсііопз 

апсі  поііопз  ІІіаІ  $ІисіепІ5  зЬоиІсІ  Іеат  іп  еасГі  сімзіоп.  ТГіезе  аге  зресіГіесІ  іп  іГіе  ра§ез  Іо  ГоІІом. 

2АССЕ55  ІМЕЛЛ/ОРК.  ЗНасІот  Рирреіз:  Іпсііап  МуґНз  апсі  іедепсіз,  а   ТеасЬег’з  Сиісіе  (1982).  Месііа 
Кезоигсе  Сепіге,  Саідагу,  АІЬегІа. 

3ТГіі5  рЬгазе  і$  Іакеп  Ггот  іГіе  Ііііе  оГ  а   Ьоок  СНапдез,  Ьу  Теггу  ТаГоуа,  Асота  Ргезз,  1985,  Асотіїа,  №\м 
Мехісо. 

АССЕ55  ИЕШОРК  ЗНасІош  Рирреіз:  Іпсііап  МуІІіз  &   іедепсіз 



І,ЕАКнтб  Астіуітіез: 

•   ТНе  огаї  зіогуіеііег 

•   Біисіепі  геасііоп  апсі  гегїесііоп 

•   ТНе  5Иас1о\л/  Рирреіз  рго§гаш 

•   І_ап§иа§е  Ргасіісе 

•   Огатаїііаііоп 

•   5оп§ 

•   5Нагіп§  \л/ііН  ІНе  соттипііу 

ТЕАСНІІ6  0В|ЕСТ1¥Е5 
То  РЕУЕЮР  їм  5ТЦ0ЕМТ5  ТНЕ  гоиожіиб  сш/шваі.  СОИСЕРТБ: 

1.  1_є§єпсІ5  апсі  туїМз  сопіаіп  тогаїз  апсі  уаіиез  іНаї  Науе  регзопаї 

ітріісаііопз. 

2.  ТНеге  аге  тапу  уєгзіопз  оГ  еасН  1е§епс1  ог  туіН  апсі  аіі  аге  гезресіесі. 

3.  ТНе  зіогуієїіеґз  апсі  еісіегз  \л/Но  разз  оп  {Не  Іе§епсІ5  апсі  туіНз  аге  гезресіесі 

("ог  іНеіг  \л/ізс!от  аз  >л/еІІ  аз  Рог  іНеіг  аЬШіу  іо  іеіі  зіогїез. 

4.  Беїі-сіізсірііпе  із  кеу  іо  1еагпіп§  іИе  паііуе  Іап§иа§е  \л/еІІ  іп  огсіег  Іо  §аіп  Тиіі 
ассезз  Іо  іНе  кпо\мІесІ§е  сопіаіпесі  іп  ІНе  огаї  їгасііїіоп. 

5.  ТНе  паііуе  сиііиге  апсі  ііз  \люгіс1  уіє\л/з  аге  етЬесІсІесІ  іп  іИе  Іап§иа§ез, 

Іо§еіНег  \л/ііН  зисН  зігисіигез  аз  апітасу  апсі  іпапітасу. 

6.  Мозі  Іе§епсІ5  апсі  туіНз  Науе  еіетепіз  оі  Нитоиг  іИаі  ргоуісіе  іНе  паііуе 

реоріе  \л/ііН  тисН  епіегіаіптепї  апсі  епіоутепі. 

7.  5Нагіп§  із  а   зігоп§Іу  НеИ  паііуе  уаіие  іНаї  зіисіепіз  сап  ирНоШ  Ьу  зрепсііп§ 

ІНе  Ііте  апсі  еііогі  Іо  Іеат  іНе  1ап§иа§е  апсі  зіогіез  \л/еІІ  іп  огсіег  Іо  зНаге 
іНет  \л/ііН  оіНегз. 

8.  Уоип§  паііуе  реоріе  Науе  а   гоїе  апсі  гезропзіЬИііу  іп  1еатіп§  ІНе  туіНз  апсі 

Іе§епсІ5  оі  ІНеіг  реоріе  зо  ІНаї  іНеу  іоо  сап  разз  ІНет  оп  Іо  зиссеесііпд 

§епегаііопз. 

ТО  ОЕЧЕЮР  Ш   БТІШЕИТБ  ТНЕ  РОІЛООТШС  ІАНСзІІАСВЕ  5КІИ5: 

1.  Іп  ІНе  ргезепсе  оі  еісіегз/зіогуїеііегз, 

•   Іо  Ье  аЬІе  Іо  іпігосіисе  іНетзеїуез 

•   Іо  Ье  аЬІе  Іо  рагіісіраіе  іп  ргауегз 
•   іо  Ье  аЬІе  іо  оііег  геігезНтепіз 

•   іо  Ье  аЬІе  іо  іНапк  §иезІз. 

2.  То  Ье  аЬІе  іо  ипсіегзіапсі  рагіз  оі  1е§епсІ5  іоИ  іп  ІНе  паііуе  1ап§иа§е. 

3.  То  Ье  аЬІе  іо  геіеіі  1е§епсІ5  іп  зітріе  іогт. 
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Тне  і_еаішмс  Астмтіеб 
Тне  Орлі.  Зторутенер 

ТНе  ригрозе  о{  {Нєзе  асімііез  із  Іо  епзиге  Плаї  {Не  зіисіепіз  аге  ехрозесі  їо  {Не 

геаі  зіогуїеііегз  о{{Не  соттипііу  іп  огсіег  Іо  Неаг  іИе  зіогіез  Лгзі;  МапсІ  апсі  Іо 

Неаг  {Не  5{огіез  огаїїу  іп  {Не  {гасІШоп  о{  {Не  Сгее  апсі  Віаск{оо{. 

ТНеге  аге  зеуегаі  ітрог{ап{  {Ніп§з  {На{  аге  ІеагпесІ  Ьу  уоип§з{егз  іп  а   ііує  {е11іп§ 

\л/і{Н  а   з{огу{еІІег  \л/Но  із  а   гезрес{ес!  тетЬег  о{{Не  па{іуе  соттипі{у: 

•   Рігз{,  з{исІеп{5  Іеат  {о  гезрес{  {Не  з{огу  аз  Ьеіп§  а   раг{  о{  а   §геа{  {гас!і{іоп  апсі 
Негі{а§е  {ог  {Неу  сап  зее  апсі  Неаг  {На{  {Не  з{огу  сотез  {гот  а   регзоп  \л/Но  Наз 

гесеп/есі  {Не  5{огу  {гот  §епега{іопз  разі 

•   Зесопсі,  сіигіп§  а   §оосІ  з{огу  {еіііп§,  тисН  {ап§еп{іаІ  сиіїигаї  іп{огта{іоп  із 

раззесі  оп  {о  {Не  1із{епег.  ТНіз  іп{огта{іоп  із  Ьазесі  уегу  тисН  оп  {Не  рег5опаі 

ехрегіепсез  о{{Не  з{огу{е11ег. 

•   РегНарз  {Не  тоз{  ЬепеЯсіаІ  азрес{  о{  ас{иа11у  Ьеіпд  \л/і{Н  {Не  з{огу{еІІег, 
Номєуєг,  із  {На{  {Не  з{огу{еІІег/еІсіег  мііі  §аи§е  {Не  геасііпезз  о{  {Не  1із{епегз 

апсі  Іеасі  {Нет  іп{о  ехрІогіп§  {Не  теапіп§з  апсі  тогаїз  ЬеНіпсІ  а   з{огу  апсі 

ітрІісаЬопз  о{{Незе  іп  {Неіг  о\л/п  ііуєз. 

•   Рїпаїїу,  Ьеіп§  \л/ї{Н  {Не  з{огу{еІІег  §іуєз  1із{епегз  {Не  оррог{ипі{у  {о  5Но\л/  гезрес{ 
{ог  {Неіг  Негі{а§е  апсі  сиКиге  Ьу  зНоміп§  гезрес{  {о  {Не  еШег/з{огу{еІІег  іп 

уагіоиз  мауз,  єуєп  {о  {Не  ех{еп{  о{  Ьесотіп§  з{огу{еІІегз  {Нетзеіуез. 

ТНе  “ііує”  5{огу{еІІіп§  зНоиІсі  ргесесіе  аіі  о{Нег  {еасНіп§  ас{іуі{іез  апсі  ехрегіепсез 
геїаіесі  {о  {Не  па{іуе  ту{Н5  апсі  Іе§епсІ5. 

Вєіоуу  аге  ІІ5{есі  зоте  {ас{огз  {На{  {еасНегз  зНоиісі  {аке  іп{о  сопзісіегаЬоп  аз  {Неу 

ріап  {о  Ьгіп§  ап  еісіег/  з{огу{еіІег  іп{о  {Неіг  сІаззгоот5. 

•   5{огу{еІіегз  міН  оііеп  Ье  еісіегз  Ьи{  {Ніз  із  по{  песеззагііу  зо.  Ре§агсІІе55,  {Не 
5{огу{еіІег5  зНоиісі  Ье  гезрес{есі  Ьу  {Не  соттипі{у  {ог  {Неіг  аЬіііЬез  аз 

5{огу{е11егз. 

•   ТНои§Н  зоте  з{огіез  \л/і{Н  зрігі{иаі  зідпіЯсапсе  \л/ііі  {епсі  {о  Ье  уегу  зітіїаг 
ге§агсПезз  о{{Не  з{огу{еІІег,  тоз{  з{огіез  мііі  Науе  соип{Іезз  уагіаЬопз.  ТНиз 

{Неге  із  по  соггес{  ог  {гие  уегзіоп  о{  тоз{  з{огіез.  ЕасН  з{огу  із  ассер{есі  {ог  {Не 

мау  і{  Наррепз  {о  Ье  {оісі  єуєп  {Нои§Н  і{  тау  по{  Ье  {Не  уегзіоп  тоз{  {атіііаг 
{о  {Не  1із{епег. 

•   5{огіез  сіііїег  іп  {Неіг  зі§піЯсапсе.  Боте  з{огіез  аге  {Не  еп{гу  роіп{з  іп{о  тапу 
о{{Не  засгесі  апсі  зрігі{иаі  Ьеііе{з  о{{Не  реоріе.  ТНезе  зНоиісі  по{  Ье  сіеаН  мі{Н 

іп  {Не  зсНооіз  ехсер{  регНарз  а{  {Не  сіізсгеЬоп  о{{Не  еісіегз. 

•   Іп  {Не  Сгее,  апсі  іп  зоте  іпз{апсез  {Не  Віаск{оо{  сиНигез,  іедепсіз  апсі  ту{Нз 
аге  {оісі  опіу  іп  міп{ег.  ТеасНегз  зНоиісі  Ье  амаге  о{{Незе  соттипі{у  сиз{отз 
апсі  {оііо\л/  {Нет. 

•   ТНе  асіиаі  5(огу  (еШп§  зНоиШ  Ье  іп  (Не  1ап§иа§е  (На(  (Не  5(исІеп(5  ипсіег5(апсі 
(Не  Ье5(.  І{  (Не  5{огу{еІіег  саппо{  5реак  {Не  іап§иа§е  о{  {Не  з{исіеп{5,  {Не  з{огу 

зНоиісі  Ье  {гапз1а{есі  аз  саге(иі1у  аз  роззіЬіе,  а5  {Не  з{огу{еІІег  зреакз.  І(  {Не 

5{исіеп{5,  ргітагу  1ап§иа§е  із  Еп§ІізН,  {Не  з{огу  {е1ііп§  зНоиісі  Ье  іп  Еп§іізН.  І{ 
сіоез  по{  сіо  іиз{ісе  {о  {Не  з{огу(еІІег  ог  {Не  з{огу  {о  Науе  і{  зітрІіЯесі  аз  і{  оіїеп 

Наз  Ьееп,  опіу  зо  {На{  з{исіеп{5  сап  изе  і{  {ог  іеагпіп§  {Не  зесопсі  1ап§иа§е  ог 

{ог  1еатіп§  {о  геасі.  АН  іп{егас{іопз  Ье{\л/ееп  {Не  еісіег  апсі  {Не  з{исіеп{5  зНоиісі 

аізо  Ье  іп  {Не  іап§иа§е  {На{  {Не  5{исіеп{5  ипсіег5{апсІ  {Не  Ьез{.  ТНіз  із  зо  {На{ 

{Не  з{исіеп{5  сап  гєсєіує  тахітит  ЬепеП{  {гот  {Не  ехріапаЬопз  апсі  мізсіот  о{ 
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(Не  з(огу(еііег  аз  \л/еІІ  аз  ехрегіепсе  (Не  (иіі  гісНпезз  о(  (Не  з(огу  Кзеії.  Іп  (Ніз 

§иісіе,  зітрІі(їса(іоп  оссигз  опіу  аКег  (Не  з(исіеп(5  Науе  НеагсІ  (Не  з(огу  (гот  а 

5(огу(еІІег,  іп  і   (з  сотр1е(е  (огт  іп  (Неіг  (ігз(  1ап§иа§е. 

•   Мапу  Іе^епсіз  апсі  ту(Нз  аге  рагіз  о(  опе  уегу  1оп§  з(огу.  Аз  ап  ех(епзіоп  о( 

(Не  ехрегіепсе,  з(исіеп(5  зНоиІсІ  Ье  ехрозесі  (о  о(Нег  рагіз  о((Не  з(огу  а( 

сІі((егеп(  (ітез  зо  (На(  (Неу  сап  Ье§іп  (о  ипсіегз(апсі  (Не  па(иге  о(  (Незе  з(огіез 

апсі  Но\л/  (Неу  раіп(  а   1аг§ег  ріс(иге  (о§е(Нег. 

Зпшеіуіт  Кеастіом  аио  Репестіом 

ТНе  ригрозе  о(  (Ніз  (еасНіп§  ас(м(у  із  (о  епзиге  (На(  (Не  з(исіеп(5: 

•   ипсіег5(апсі  (Не  сиКигаї  сопсер(з  ргезеп(ес!  (Нгои§И  (Неіг  ехрегіепсез  \л/і(Н  (Не 
з(огіез  апсі  5(огу(еІІегз; 

•   Науе  ап  оррог(ипі(у  (о  сіізсизз  (Не  геїеуепсе  о((Нозе  сопсер(з  (о  (Неіг  о\лт 
ііуєз  мі(Н  (Не  еИег  ог  (еасНег; 

•   Науе  ап  оррог(ипі(у  (о  аг(іси1а(е  регзопаї  (ееііп§з  апсі  а((і(исіе5  аЬои(  (Неіг 

гоіез  апсі  гезропзіЬііКіез  іп  (Не  огаі  (гасіі(іоп  о((Неіг  сиКиге. 

ТНіз  із  ап  ітрог(ап(  з(а§е  іп  1еатіп§  апсі  (Не  (еасНег  апсі  (Не  еІсіег/з(огу(еІіег  аге 

сгисіаі  (о  (Не  зиссезз  о(  (Ніз  раг(  о(  (Не  (еасНіп§.  ТНе  (еасНег  апсі  еісіег/5(огу(еІІег 

Неір  (Не  з(исіеп(5  (о  зотеНо\л/  геас(  (о  апсі  ге(1ес(  оп  (Неіг  сиКигаї  ехрегіепсез. 

5(исіеп(з  аге  саге(и11у  іесі  іп(о  зеІ(-еуаіиа(іоп  апсі  зеі(-топі(огіп§  оТ  (Неіг  а((і(исіе5 

апсі  ЬеНауіоигз.  ТНе  гоіе  о(  (Не  (еасНегз  апсі  еісіегз  апсі  з(огу(еІІегз  а(  (Ніз  іпі(іаі 

роіп(  із  по(  ипііке  (На(  о(  а   зНеер  Негсіег.  ТНе  зНеер  аге  аііо\л/есі  (о  тоуе  аіоп§ 

а(  (Неіг  о\л/п  расе  апсі  \л/Ніт  Ьи(  \л/Неп  (Неу  тоуе  Ьеуопсі  “ассер(аЬіе” 
Ьоипсіагіез,  (Неу  аге  §еп(1у  писі§есІ  Ьаск  оп  соигзе.  І(  із  аззитесі  іп  (Ніз  (На(  (Не 

(еасНег,  ііке  (Не  еісіег,  із  а\л/аге  о(  (Не  Ьоипсіагіез  апсі  (Не  соигзе  о((Не 

соттипКу  сиКиге,  апсі  маікз  іп  соп§гиепсе  \л/і(Н  (Незе. 

5(ис!еп(5  сап  аізо  ріау  а   гоіе  іп  (Ніз  гє(ієс(іує  (іте.  АІІо\л/  (Нет  атріе 

оррог(ипі(іез  (о  гезропсі  (о  \л/На(  (Неіг  Теїіохл/  з(исіеп(5  аге  ехргеззіп§.  ТНіз  \л/ИІ  Ье 

езресіаііу  ітрог(ап(  а(  (Не  Ні§НзсНооі  ієуєі. 

ТНе  (еасНег  тиз(  по(  зее  (Ніз  аз  а   (іте  (о  іес(иге  (Не  з(исіеп(5  Ьи(  га(Нег  (о 

гезропсі  (о  (Не  з(исіеп(5’  геас(іопз:  (Неіг  (ееііп§з  апсі  пеесіз  Ьо(Н  розКіуе  апсі 

пе§а(іуе.  ТНе  “Ьоипсіагіез”  апсі  (Не  “соигзе”  (На(  (Не  з(исіеп(з  аге  оп  тиз(  Ье 
ипсіегз(оосі  апсі  пе§о(іа(есІ.  ТНеу  саппо(  Ье  Тогсесі  ироп  (Не  з(исіеп(5. 

ТгасіКіопаііу,  (Не  \л/ау  о(  рагеп(з  апсі  еісіегз  Наз  Ьееп  (о  зНом  (Не  \л/ау,  по(  (о 
(огсе  (Не  \л/ау. 

І(  із  ипсіегз(оосі  (На(  (Не  (еасНег  із  аззитіп§  §геа(ег  гезропзіЬіІі(іез  а(  (Ніз  роіп( 

(Нап  (еасНегз  погтаііу  сіо.  Ву  аззитіп§  (Ніз  гоіе,  (еасНегз  аге  шоуіп§  тоге 

(о\л/агсі  (Не  (гасІКіопаї  гоіе  о(  (еасНег,  \л/НісН  газ  (о  “§иісіе”  апсі  “соипзеі”,  по( 

зітріу  (еасН  зкіііз. 

ТгасіКіопаііу,  з(гоп§  сиКигаї  іпПиепсез  епаЬіесі  зеІ(-еуаіиа(іоп  апсі  зеК-топі(огіп§ 

атоп§  уоип§  реоріе  аз  (Неу  та(игесі.  5(огу(еіііп§  ріауесі  а   іаг§е  раг(  іп  (Ніз 

ргосезз.  Тосіау,  \л/і(Н  (Не  тапу  сотре(іп§  (огсез  (асіп§  з(исіеп(5,  (Неу  тиз(  Ье 

Неіресі  іп  (Ніз  ргосезз  (Нгои§Н  ригрозе(иІ  апсі  (Нои§Н((иі  ге(іес(іоп. 

Тне  Бнаоош  Риррет  Рроєкамб 

І(  із  зи§е[Є5(есі  (На(  (Не  5Насіо\л/  Рирре(з  рго§гатз  Ье  изесі  ргітагііу  аз  а 

Іап§иа§е  тосіеі.  ТНеу  аге  по(  (Не  ргітагу  зоигсе  (ог  сиКигаї  іп(огта(іоп.  ТНе 

ге(егепсе  роіп(  (ог  (Не  сиКигаї  іп(огта(іоп  тиз(  Ье  (Не  з(огу(еІІег/еісіег  \л/Но 
іп(егас(з  \лн(Н  (Не  з(исіеп(з. 
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ТНе  БНасіом  Рирреіз  бРогієб  иБе  паРига!  Іапдиаде.  ТНе  Іапдиаде  ИаБ  поР  Ьееп 

БітрІіРіесІ  ог  аІРегесІ  Рог  РИе  бєсопсі  Іапдиаде  Іеагпег.  ТНоидН  ІР  іб  уегу  ІтрогРапР 

Ро  БРгисРиге  еагіу  Іеагпіпд  бо  РНаР  РИе  БРисІепРБ  сіо  поР  Рееі  оуепл/НеїтесІ,  ІР  іб  аІБО 

уегу  ІтрогРапР  РНаР  РИеу  аге  ехроБесІ  аБ  тисН  аБ  роббіЬіє  Ро  паРига!  Іапдиаде  апсі 

оррогРипіРіеБ  Ро  “Ргу  оиР”  іМеіг  ипсіегБРапсІіпд  \л/іРН  “геаГ  ехрегіепсеБ  гаРНег  РНап 
Бітріу  сІаББГоот  БРгисРигесІ  Іапдиаде  ехрегіепсеБ.  ТНе  уісієо  ргодгагпБ  Неір  Іо 

РиРИІ  іИ іб  ІаРРег  пеесі. 

Мапу  паРіуе  БІисіепІБ  \л/Ио  аге  Іеагпіпд  РИеіг  Іапдиаде  аБ  а   бєсопсі  Іапдиаде  \л/ПІ 

Иауе  Боте  ІаРепР  кпо\л/Іесіде  апсі  ипсІегБРапсііпд  \л/Неп  РИеу  Неаг  РИеіг  Іапдиаде 

Брокеп.  Рог  РНєбє  БІисіепІБ,  РИе  БНасіоот  Рирреіз  бРогієб  \л/ЇІІ  Ье  ап  оррогРипіРу  Іо 

зРгеРсН  РНєгпбєіуєб  апсі  Іо  ргасРІБе  РИеіг  сотргеНепБІоп  іп  а   Гипсііопаї  \л/ау. 

Рог  БІисіепІБ  \л/Ио  аге  уегу  пе\л/  Іо  іИе  паРіуе  Іапдиаде,  РИе  БІіасІсш  Рирреіз 

ргодгатБ  аге  ап  ехсеІІепР  геБоигсе  Рог  Неагіпд  РИе  Іапдиаде  Ьеіпд  Брокеп 

паРигаІІу,  \л/НИе  аР  РИе  Бате  Ріте  діуіпд  уегу  доосі  УІБиаІ  сІиеБ  Ро  Неір  БРисІепРБ 

“диезБ”  теапіпд  \л/Неге  ууогсіб  аге  поР  Риііу  ипсІегБРоосІ.  ТНіб  іб  ап  ітрогРапР 
єхєгсібє  Рог  бєсопсі  Іапдиаде  ІеагпегБ.  ІР  таіпРаіпБ  тоРіуаРіоп  апсі  кеерБ  РИе 

Іеагпег  РосиББесі  ироп  РИе  доаі  оР  Ьеіпд  аЬІе  Ро  соттипісаРе  апсі  ипсІегБРапс!  РИе 

паРіуе  Іапдиаде. 

Іп  агеаБ  ууНеге  РИе  сііаіеср  іб  сІіРРегепР  Ргот  РИе  БНасІсм  Рирреіз  ргодгатБ,  РИе 

РеасИег  сап  БиЬБРіРиРе  РИе  арргоргіаРе  соттипіру  сііаіеср  іп  огсіег  Ро  иБе  РИіб 

диісіе. 

БРисІепР  геРІесРіоп  іб  ап  ІтрогРапР  сотропепР  іп  РИіб  зРаде  оР  Іеатіпд  аБ  меіі. 

ТеасИегБ  апсі  БРисІепРБ  БИоиІсІ  таіпРаіп  доосі  соттипісаРіоп  бо  РНаР  РИе  пеесІБ  оР 

РИе  БРисІепРБ  сап  Ье  топіРогесі  ууИііє  РНеу  аге  епдадесі  іп  асРІУІРіеБ  Ро  Іеат  РИеіг 

паРіуе  Іапдиадез. 

Опсе  РИе  БРисІепРБ  Иауе  ИасІ  Боте  ргасРісе  \л/іРИ  РИе  паРіуе  Іапдиаде,  іРб 

уосаЬиІагу  апсі  БРгисРиге,  гереаРесІ  уіеміпд  оР  РИе  паРига!  Іапдиаде  іп  РИе  БНасІсш 

Рирреіз  ргодгатБ  \л/іІІ  Ье  ЬепеРісіаІ.  БРисІепРБ  \л/ПІ  Иауе  РИе  регБопаї  БаРІБРасРіоп 

оР  зєеіпд  Рог  РИетБеїуеБ  Но\л/  тисИ  тоге  РИеу  сап  ипсІегБРапсІ  сотрагесі  Ро  РИе 

РігбР  уіе\л/іпд. 

ІР  аІБО  §іуєб  РИе  БРисІепРБ  а   БРгисРигесІ  оррогРипіРу  Ро  ргасРІБе  арріуіпд  \л/ИаР  РИеу 

Иауе  Іеатесі  іп  Іапдиаде  ргасРісе  Ро  паРигаІ  Іапдиаде.  ТИе  РеасИег  БИоиІсІ  Ье 

ауаіІаЬІе  Ро  РИе  БРисІепРБ  Ро  ап5\л/ег  \л/ИаРеуег  риезРіопБ  агіБе  аБ  РИеу  гєуієуу  РИе 

ргодгатБ. 

і_амсііаєе  Ркастісе 

ТИе  ригроБе  оРРИєбє  РеасНіпд  асРІУІРіеБ  іб  Ро  ргоуісіе  БРисІепРБ  \л/іРН  РИе  уосаЬиІагу 

апсі  Боте  кпо\л/Іес1де  оР  РИе  БРгисРиге  оР  ВІаскРооР  ог  Сгее  бо  РИаР  РИеу  сап  Ьедіп 

Ро  ипсІегБРапсІ  РИе  огаї  бРогієб  ог  іпсіеесі  Ро  геРеІІ  РИет,  РИиБ  саггуіпд  оп  РИе  огаї 

РгасІіРіоп. 

ТИе  БНасІсм  Рирреіз  ргодгатБ  аге  и5ес1  аБ  РИе  сопРехР  Ргот  ууИісИ  Ро  оЬРаіп 

уосаЬиІагу,  ехргеББІопБ,  сІіаІодиеБ  апсі  БепРепсе  раРРетБ*  Рог  БРисІепРБ  Ро  Ьедіп 

Іеатіпд  апсі  изіпд  РИеіг  Сгее  ог  ВІаскРооР. 

ТИе  ВІаскРооР  апсі  Сгее  ЕСБ-Сгасіе  9,  апсі  іо,  20,  30  Ьапдиаде  апсі  СиІРиге 

РгодгатБ  оР  БРисІу  риР  РогууагсІ  Ьу  АІЬегРа  ЕсІисаРіоп  (1989,  1991,  1992)  меге 

ргерагесі  ипсіег  РИе  диісіапсе  апсі  ЬігесРіоп  оР  тапу  соттипіру  єісієгб  апсі  оРИег 

^АІЬеПа  Есіисаііоп  Рго§гатз  оР  Бїисіу  Рог  ВІаскРооР  апсі  Сгее  І_апдиа§е  апсі  СиІРиге  ЕС5-9  зресіРу 

РипсРіопз  апсі  поРіопз  РНаР  зРисІепРз  зРіоиІсІ  Іеагп  іп  еасРі  сітзіоп.  ТИезе  аге  зресіРіес!  іп  РЬе  ра§ев  Ро 
Роїіот. 
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зїакеНоИегз.  II  \л/аз  тасіе  сіеаг  аі  іИаІ  Ііте  іНаї  ІНе  ригрозе  іИезе  рго§гатз 

\л/аз  поі  зітріу  Іо  ІеасН  іИе  1ап§иа§е  Ьиі  гаїНег  Іо  ІеасН  ІНе  Іап§иа§е  аз  а   Іооі 

к>г  ипсіегзїапсііп^  ІНе  сикиге.  ТИіз  §иісіе  Наз  Ьееп  ргерагесі  іп  кееріп§  \л/кН  іИіз 
рНіїозорНу. 

ЗесопсІ  Іап§иа§е  ІеасНіп§  Наз  Нізїогісаііу  ГосиззесІ  ироп  уосаЬиІагу  апсі  1ап§иа§е 

зкисіиге.  Іп  іНіз  §иісІе,  зисН  Іап§иа§е  ргасіісе  із  поі  іИе  к>сиз.  ТНе  Госиз  ог 

ргітагу  оЬіесІіуе  із  Іо  Науе  зіисіепіз  Ьесоте  а\л/аге  оПНеіг  гезропзіЬНкіез  апсі 

гоїе  іп  ІНе  паїіуе  огаї  касікіоп.  Сіуєп  іНаї,  ІНе  зіисіепїз  аге  §іуєп  зоте  1ап§иа§е 

Іооіз  зо  іНаІ  іНеу  сап  ригзие  іИеіг  гезропзіЬіІкіез  апсі  гоіез  кіНеу  зо  сЬоозе. 

Знакшс  \лптн  тне  Соммішту 

\Л/Иеп  ап  еШег/зІогуІеІІег  Іеііз  а   зіогу,  іі  із  поі  ригеїу  к>г  епіегїаіптепі.  ТЬеу  аге 

зНагіп§  їНеіг  ууізсіогп  \л/кН  {Не  зіисіепіз.  Іп  Іигп,  {Не  зіисіепіз  сап  Ье  ехресіесі  Іо 

зЬаге  {Не  Ьепекіз  о{{Не  зЮгу1еІІіп§  \л/кЬ  {Не  соттипку.  \Л/Неп  {Неу  ехЬіЬк 

гезресїГиІ  ЬеНауіоиг  кшагсі  оіНегз,  \л/Неп  {Неу  зііо\л/  ргісіе  апсі  іпіегезї  іп  їЬеіг 

сикиге,  \л/Неп  їИеу  {еасН  уоип§ег  сНіїсІгеп  \л/На{  ІНеу  Науе  Іеагпесі,  {Неу  аге 

зНагіп§  \л/На{  {Неу  Науе  Іеагпесі  кот  {Не  зіогуїеііег. 

ТНе  ВІаскГооІ  апсі  Сгее  І_ап§иа§е  Рго§гатз  аиіНогіїесІ  Ьу  АІЬегїа  Есіисаііоп  \л/еге 

теапі  іо  Ьесоте  “соттипку  рго§гатз.”  ТНа{  із,  зсНооІ  рго§гатз  \л/еге  ехресіесі 
Іо  Ье  а   гекескоп  о{  {Не  соттипку  пеесіз  апсі  іпіегезіз.  Іп  огсіег  Іо  гекесі  {Ніз 

асіедиаіеіу,  {Не  зсНооіз  тизі  пої  зітріу  Іаке  кот  {Не  соттипку  Ьиі  Ье  ргерагесі 

Іо  §іує  Ьаск  Іо  {Не  соттипку  іп  зоте  \л/ау.  ТНіз  еіетепі  із  іпсогрогаїесі  аз  ап 

оЬієсііує  іп  {Ніз  {еасНег’з  §иісіе  \л/і{Н  асііукіез  {На{  епсоига§е  “зНагіп§.” 
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ТеасЬег'$  Сиісіе  Іог  ВІаскіоої: — 

АРІ  АИР  ТНЕ 

ТеасИіпд  Ас(іуі(ієб  ґог  Л/аар/  апсі  Іііе  Місе :   і_єуєі  і 

Оуєгуіє\л/  оґ  І.ап§иа§е  Гог  Л/оар/  апсі  іЬе  Місе:  і_єуєіз  1-І 

Шизігаїіопз  оГ  Біогуїіпе 

5НасІо\л/  РирреїБ  Рго§гат  Тгапзсгірїз 

9 

17 

21 

37 

№арі  апсі  (Не  Місе  39 

АтоНкао’ка  ІМааріма  ОїзГіокзізахл/аааІаИрі  Каапаіззкііпаікзі 

Маарі  апсі  (Не  Коск  40 

ІМаарі\л/а  АппіІіка 

ОізіїоИкоІаИріаауі  Маааі  Ооіікоіокі 

Бсагїасе  41 
Ра\л/аккззкі\л/а 

Нст  (Не  Веаг  5(оІе  (Не  СНіпоок  43 

Кіаауо\л/а  Оїзіїзікато’заіоо’рі  Бі’кззороуі 

МІСЕ 

СНо5(  Ріре 

Боу’зкзіуааНкоуіппітаап 

45 





Теаснііуіс  Астіуітіеб  Рор 
Маарі  ано  тне  Місе 
Ьеуеь  і:  ЕС5-3  ок  Віаскроот  10 

СОГІСЕРТЗ  АИй  5кіИ5: 

Теасніиє  Астіуітіез 

Тне  Окаі.  Зтокутеілек 

Іп  ргерагаїіоп: 

•   Сопїасї  зїогуїеііег  \л/еІІ  іп  асіуапсе.  Сіує  сіеаг  іпїогтаїіоп  аЬоиї  \л/Ьаї  із  ЬоресІ 

їог:  Бїогу  аЬоиї  ІМаарі  апсі  їЬе  Місе.  Теїі  зїогуїеііег  Ьо\л/  тисЬ  їіте  \л/іІІ  Ье 

зрепї  аї  їЬе  зсЬооІ. 

•   Таїк  їо  зїисіепїз  аЬоиї  мЬаї  гезресїїиі  ЬеЬауіоиг  їо\л/агс!  еісіегз  апсі  зїогуїеііегз 
із,  апсі  мЬу  ії  із  ітрогїапї. 

•   Ргасїізе  зеїї-іпїгосіисїіоп,  \л/еІсоте  апсі  їЬапкз  іп  Віаск^оої  іп  ргерагаїіоп  їог 
їЬе  зїогуїеііег. 

•   Науе  зїисіепїз  ргераге  їеа  апсі  зоте  геїгезЬтепї  Іо  зеїл/е  апсі  регЬарз  сЬоозе 
зоте  оїііег  \л/ау  Іо  зИо\л/  їЬапкз  їог  їЬе  зїогуїеІІіп§. 

•   Ні§Ь  зсЬооІ  зїисіепїз  зЬоиІсІ  Ье  їоісі  аЬоиї  ргоїосої  іп  арргоасЬіп§  еісіегз  їог 
іпїогтаїіоп  ог  зїогіез. 

Оигіп§  ЇЬе  ІеШп§: 

•   ІїїЬе  зїисіепїз  аге  уоип§  сЬіїсІгеп,  кеер  їЬе  §гоир  зтаїї  апсі  рЬузісаІІу  сіозе  їо 
їЬе  зїогуїеііег. 

•   ТЬе  асїиаі  зїогу  їе11іп§  зЬоиІс!  Ье  іп  їЬе  Іап§иа§е  \л/ИісМ  їЬе  зїисіепїз 
ипсіегзїапсі  їЬе  Ьезї.  ІїїоИ  іп  Еп§ІізЬ,  їЬе  зїогуїеііег  \л/НІ  Іікеїу  изе  оссазіопаї 

кеу  \л/огсІ5  ог  рЬгазез  іп  Віаскїоої  їог  етрЬазіз,  апсі  їЬеп  їо11о\л/  їЬіз  \л/іїИ  їЬе 

їгапзіаїіоп.  ТЬіз  із  а   §оосІ  ргасїісе  їог  ії  \л/ПІ  §іує  їЬе  зїисіепїз  а   їееі  їог  їЬе 

1ап§иа§е. 

•   \Л/ИіІе  їЬе  зїогуїеііег  із  їе11іп§  їЬе  зїогу,  аІІо\л/  сЬіїсІгеп  їо  азк  риезїіопз  Ьиї  сіо 
пої  Іеї  їЬе  диезїіопіп§  §еї  оиї  ої  ЬапсІ. 

АЙег  їЬе  ІеШпд: 

•   А11о\л/  їЬе  зїогуїеііег  їЬе  їгеесіот  їо  їоііохл/  їЬе  зїогу  \л/іїЬ  апу  кіпсі  ої  сіізсиззіоп 
Ье  ог  зЬе  ріеазез.  ТЬе  їеасЬег  зЬоиІсІ  пої  їаке  їЬіз  їіте  їо  азк  зїисіепїз 

диезїіопз  ог  гизЬ  їЬет  іпїо  асїіуіїіез. 

Сопсері: 

Бїогуїеііегз  апсі  еісіегз  \л/Ьо  разз  оп  їЬе 

Іе§епсІ5  апсі  туїЬз  аге  гезресїесі  їог  їЬеіг 
\л/ізсІот  аз  \л/е11  аз  їог  їЬеіг  аЬПіїу  їо  їеіі 

зїогіез. 

Сопсері: 

Беїї-сіізсірііпе  із  кеу  їо  ассеззіп§  їЬе 

кпо\л/Іесі§е  сопїаіпесі  іп  їЬе  огаї  їгасііїіоп. 

Сопсері: 

Бїогуїеііегз  сап  сгеаїе  тисЬ  ]'оу  апсі  Ьитоиг 
аз  їЬеу  їеіі  їЬеіг  зїогіез. 

Зтішеит  Кепестісж  АВОУТ  ТНЕ  Зтокутешиє 
айв  авоут  тне  Зтоку 

•   ТЬгои§Ь  геїіесїіоп,  їЬе  зїисіепїз  \л/ПІ  Ье§іп  їо  ипсіегзїапсі  їЬе  ітрогїапсе  ої  їЬе 
огаї  їгасііїіоп  їо  їЬе  сиїїиге  апсі  їЬеіг  гоїе  іп  таіпїаіпіп§  їЬе  їгасііїіоп,  \л/Ьаїеуег 
їогт  їЬаї  тау  їаке. 

•   Реїіесїіоп  сап  Ье  епсоига§ес1  їЬгои§Ь  Ьауіп§  зїисіепїз  \л/гіїе  іп  їЬеіг  іоитаїз, 
їЬгои§Ь  сіазз  сіізсиззіоп,  ог  іп  опе  їо  опе  сіізсиззіопз  Ьеї\л/ееп  їеасЬег  апсі 
зїисіепї. 

Соп  сері: 

ЕасЬ  Віаскїоої  зїисіепї  Ьаз  їЬе  гезропзіЬіІіїу 

ої  1еатіп§  їЬе  зїогіез  апсі  їЬе  1ап§иа§е  зо 

їЬаї  їЬеу  сап  Ье  раззесі  оп  їо  зиссеес!іп§ 

§епегаїіоп5. 

Сопсері: 

Віаскїоої  Іе^епсіз  апсі  зїогіез  сопїаіп  тогаїз 

апсі  уаіиез  ітрогїапї  їо  їЬе  Віаскїоої 

реоріе.  Іп  їЬіз  Іе§епсІ,  ап  ітрогїапї  тогаї 
тезза§е  із  їЬаї  опе  зЬоиІсІ  пої  епуу  оїЬегз. 
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СОМСЕРТ5  АЖ)  5кіИ5: 

5кі»: 

ЗІисІепІБ  БЬоиІсІ  Іеагп  Іо  дгееі  ап  еИег  ог 

БІогуїєНєг  апсі  іпігосіисе  Ніш  ог  Ьєгбєіі. 

Сопсері: 

ТЬе  тогаІБ  апсі  уаІиеБ  сопіаіпесі  іп  іЬе 

ІедепсІБ  Науе  регБопаї  ітрІісаІіопБ  іЬаІ 

БЬоиІсІ  Ье  ехріогесі. 

Сопсері: 

ТЬеге  аге  тапу  уєгбіопб  оі  апу  Іедепсі  ог 

туїЬ  апсі  аіі  аге  ге5ресІе<± 

5кіІІ: 

іібє  сопіехі  апсі  Ьапк  оі  УосаЬиІагу  апсі 

дгаттаг  Іо  §ие55  аі  теапіпд  \л/Ьеп  ІІБІепіпд 

Іо  іЬе  Біогу  Іоісі  іп  Віаскіооі. 

Бкіїї: 

іібє  іИіб  аБ  ап  оррогіипііу  Іо  Ьеаг  апсі  ігу  Іо 

ипсІегБІапсІ  геаі  апсі  паїигаї  Іапдиаде  аБ  іі  іб 

иБесІ. 

Сопсері: 

II  іб  песеББагу  Іо  Іеагп  іЬе  Іапдиаде  іп  огсіег 

Іо  §аіп  Іиіі  ассеББ  Іо  іЬе  кпо\л/ІесІ§е 

сопіаіпесі  іп  іЬе  огаї  Ігасііііоп  оі  оиг 

Віаскіооі  еІсІегБ. 

Сопсері: 

Зеії-сІІБсірІіпе  іб  кеу  Іо  Іеагпіпд  Віаскіооі. 

•   Науе  БІисІепІБ  геїїесі  оп  іЬе  Біогу  Іеіііпд.  йісі  іЬеу  епіоу  іі?  \Л/Иу  ог  \л/Ьу  поі?  Оо 

іЬеу  кпо\л/  оіЬєгб  \л/Ьо  аге  БІогуІеІІегБ?  \Л/ИаІ  \л/іП  іі  Іаке  Іо  Ьесоте  а   доосі 

БІогуїєНєг?  ІПЬеу  аге  іпієгєбієсі  іп  Ьауіпд  тоге  біогієб,  \л/Ьо  сап  іЬеу  Іигп  іо  іп 

іЬеіг  о\л/п  ІатіїіеБ?  \Л/Иу  іб  Біогу  Іеіііпд  ітрогіапі  Іо  іЬет  регБОпаїїу? 

•   Аб  а   геБиІІ  оі  геЬесІіоп,  іЬе  БІисІепІБ  \л/Ьо  ЬасІ  педаїіуе  аШіисІеБ  тау  сЬапде 

іЬеіг  аІІіІисІеБ.  \Л/Ьеп  БІисІепІБ  аге  ехроБес)  адаіп  Іо  орроПипіІіеБ  Іо  ехрегіепсе 

сиііигаї  асіМііеБ,  ІеасЬегБ  БІіоиІсІ  \л/аІсЬ  Іог  сЬапдеБ  іп  іЬе  \л/ау  іЬєбє  БІисІепІБ 

ЬеЬауе. 

•   РеЬесІіоп  іб  а   Ііте  \л/Ьеп  БІисІепІБ  аге  Иеіресі  Іо  ипсІегБІапс!  іЬе  теББадеБ 

сопіаіпесі  іп  іЬе  біогієб.  Опе  оі  іЬе  шобі  ітрогіапі  теББадеБ  іп  ІЬіб  Біогу  оі 

Маарі  апсі  іЬе  тісе  іб  іЬаІ  іі  іб  поі  доосі  Іо  Ье  епуіоиБ  оГ  оіЬєгб  ог  ІНе 

Бііиаііоп  оі  оіЬєгб.  ВесаиБе  Маарі  маБ  іооіібЬ  епоидЬ  Іо  \л/ібИ  ІНаї  Ье  соиИ 

Іоіп  іЬе  тісе  іп  іЬеіг  Біпдіпд  апсі  сіапсіпд,  Ье  доі  Ьігпбєіі  іпіо  ІгоиЬІе. 

•   Неіріпд  іЬе  БІисІепІБ  Іо  арріу  теББадеБ  БисЬ  аБ  іЬіб  опе  Іо  іЬеіг  о\л/п  ііуєб 

іЬгоидЬ  гегїесііоп  іб  опе  оі  іЬе  тоБІ  ітрогіапі  ге5роп5іЬіІіІіе5  оІіЬе  ІеасЬег 

апсі  Біогуїеііег. 

•   ТЬе  Іо11о\л/-ир  геЯесІіоп  сіоєб  поі  опіу  оссиг  аПег  іЬе  Біогу  іб  іоісі.  II  сап  оссиг 

іЬгоидЬоиІ  іЬе  бсЬооі  уеаг.  ЗіІиаІіопБ  \л/іІІ  агіБе  іЬгоидЬоиІ  іЬе  бсЬооі  уеаг  іЬаІ 

геїаіе  Іо  іЬе  тогаІБ  ог  теББадеБ  о   І   біогієб  ЬеагсІ  іп  іЬе  раБІ.  А   Пееііпд 

геїегепсе  Іо  а   Біогу  Іо  асі  аБ  а   гетіпсіег  \л/оиИ  Ье  асіедиаіе. 

Тне  Знароот  Рурретз  Уюео  Рроскам 

Ргіог  іо  уіеотіпд  ІНе  ргодгат: 

•   ОІБсиББ  \л/ііЬ  БІисІепІБ  Ьо\л/  уагіаІіопБ  іп  ІедепсІБ  оссиг.  Науе  БІисІепІБ  маїсЬ  Гог 

\лгЬаІ  іЬеу  іЬіпк  аге  уагіаІіопБ  ЬеЬл/ееп  ІЬіб  ргодгат  апсі  іЬе  огаї  уєгбіоп  ІоИ 

Ьу  іЬе  Біогуїеііег. 

•   Теїі  БІисІепІБ  іЬаІ  іЬеу  \л/іІІ  Ье  Ьеагіпд  опе  Віаскіооі  уєгбіоп  оііЬє  Біогу  Л/оар/ 
апсі  і! 7е  Місе. 

•   АБк  БІисІепІБ  Іо  геїах  апсі  поі  Ье  ІтиБІгаїесІ  \л/ііЬ  ієуєі  оі  Іапдиаде  и5е<±  АБк 

іЬет  Іо  иБе  іЬе  уіБиа!  сІиеБ  Іо  ипсІегБІапсІіпд  іЬе  Біогу. 

АПег  ІНе  уіе\лгіпд: 

•   Ьауе  БІисІепІБ  ісІепіИу  \л/ЬаІ  іЬеу  ипсІегБІоосІ  апсі  сІІБсиББ  \л/ііЬ  БІисІепІБ  Ьо\л/ 

іЬеу  Іеіі  аЬоиІ  ІЬіб  уєгбіоп  оііЬє  Біогу. 

І.АМСІІАЄЕ  РКАСТІСЕ:  І_ЕУЕІ.  І 

5ее  радез  17-20  Іог  оуєгуієот  оі  Іапдиаде  Іо  Ье  ІеагпесІ  іп  Ьєуєіб  і,  II  апсі  III. 

і.  Біисіепі  РеЯесІіоп: 

Аб  БІисІепІБ  Ьедіп  іЬе  єхсєгсібєб  іо  Іеагп  іЬе  уосаЬиІагу  апсі  дгаттаг  оі 

Віаскіооі,  іЬе  ІеасЬег  БЬоиІсІ  оНеп  Ьауе  БІисІепІБ  геОесІ  оп  Ьо\л/  іЬеу  аге 

Іееііпд  аЬоиІ  іЬе  ієббопб:  \л/ЬеіЬег  іЬеу  аге  Іоо  ЬіІТісиІІ,  іпІегеБІіпд,  Ьогіпд, 

еіс.  Науе  БІисІепІБ  сІІБсиББ  \л/Ьу  іЬеу  Іееі  іЬе  \л/ау  іЬеу  сіо  апсі  \л/ЬаІ  сЬапдеБ 

сап  Ье  тасіе  еііЬег  оп  іЬе  раП  оі  іЬе  БІисІепІБ  ог  іЬе  ІеасЬег.  II  іЬе  БІисІепІБ 

аге  Ьауіпд  сІіїЬсиїїу  \л/ііЬ  іЬе  Іапдиаде,  Ьеір  іЬе  Біисіепі  \л/ііЬ  ІесЬпідиеБ  ог 

БІгаІедіеБ  Гог  ітргоуіпд  ипсІегБІапсІіпд  ог  тетогу. 

ТЬгоидЬ  геПесІіоп,  іЬе  ІеасЬег  апсі  іЬе  БІисІепІБ  \л/огк  ІодеіЬег  Іо  кеер  ир  іЬе 

тоїіуаііоп  гедиігесі  Іо  Іеагп  еііесііуеіу. 
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2.  Іпігосіисе  пєуу  уосаЬиІагу: 

Маке  рісіиге  ЬазЬ  сагсів  аз  ууєіі  аз  ргіпіесі  ууогсі  ЯазЬ  сагсіз  оГ  аіі  пєуу 

уосаЬиІагу.  \Л/Ьеп  іЬе  \л/огсІ  із  \л/гїПеп,  аіууауз  ипсіегііпе  іЬе  гооі  ог  зіет. 

е.д.  поипз  е.д.  уєгЬз  (изе  зіп§иІаг  згсі  регзоп  1"ог  сагсіз) 
ІМааріууа  ОШ  тап  аууааууаЬкаа^а  Не  и /аікз 

Каапаіззкііпааууа  тоизе  аїпіЬкіууа  Не  зіпдз 

БЬоуу  зіисіепіз  сагсіз  оі  пєуу  уосаЬиІагу.  Веіаіе  іЬе  уосаЬиІагу  Іо  іЬе  зіогу  Ьу 

изіп§  іМе  уосаЬиІагу  іп  зепіепсез  іЬаІ  геїаіе  Іо  іЬе  зіогу.  Оо  асііопз  ог  Іасіаі 

ехргеззіопз  ог  ІіШе  тітез  Іо  геїау  іЬе  теапіп§  оі  еасЬ  пєуу  сапі 

3.  Ргасіісе/Кеуіеуу  УосаЬиІагу: 

Ріау  іЬе  іоііоууіп§  §атез  аз  а   Іогт  оі  ргасіісе  апсі  гєуієуу  оі  уосаЬиІагу 
ууогсіз  іЬаІ  Ьауе  Ьееп  іпігосіисесі.  ТЬе  §атез  зЬоиІс!  іпсіисіе  ууогсіз  ІеатесІ  іп 

оіЬег  ипііз  аз  ууєіі: 

Рісііопагу:  Тууо  Іеатз  оі  зіисіепіз,  еасЬ  ууііЬ  а   сіезідпаїесі  сігаууег.  Рігзі  Іеат 

§іуєз  сігаууег  оі  зесопсі  Іеат  а   ууогсі.  ТЬе  сігаууег’з  Іеат  тизі  §иезз  іЬе  ууогсі 
Ьеіп§  сігаууп  ууііЬіп  а   Ііте  Іітії.  Аз  а   уагіаііоп,  іо  ргасіісе  іЬе  регзоп  ог 

питЬег  аІТіхез,  іЬе  зіисіепіз  сап  сЬап§е  іЬе  питЬег  ог  регзоп  оп  іНе 

сігаууіпдз,  е.§.,  І   зіеер,  ТЬеу  сіапсе,  тісе,  ууотап,  еіс. 

Віп§о:  Науе  зіисіепіз  Ьеір  таке  Ьіп§о  сагсіз.  Сіує  зіисіепіз  еасЬ  а   рЬоІосору 

ууііМ  аі  Іеазі  іо  уосаЬиІагу  ууогсіз  сігаууп  іпіо  зриагез.  Біисіепіз  сиі  оиі  ІНе 

зяиагез  апсі  еасЬ  сЬоозе  9   оі  іЬе  ууогсіз  іо  разіе  опіо  зіііТ  сапі  Ріау  Віп§о 

Ьу  Ьауіп§  еасЬ  зіисіепі  саіі  оиі  ууЬаІеуег  ууогсі  іЬеу  \л/оиІсІ  Ііке.  Віп§о  із 

оЬіаіпесІ  Ьу  §е11іп§  а   Ііпе  оі7  ууогсіз  асгозз  ог  сіоууп  ог  сІіа§опаІІу. 

Метогу:  Науе  зіисіепіз  еасЬ  таке  а   зеї  оі  рісіиге  сагсіз  изіп§  уосаЬиІагу 

ууогсіз.  (Сіує  зіисіепіз  а   рЬоІосору  оі  рісіиге  уосаЬиІагу  ууогсіз  сігаууп  іпіо 

зяиагез  іЬе  зіге  оІіЬе  сагсіз  іЬеу  аге  такіп§.)  Біисіепіз  разіе  рісіигез  опіо 

раїт  5І2ЄСІ  сагсіз.  Біисіепіз  ріау  іп  раігз.  ТЬеу  Іигп  оуєг  іЬеіг  5ЄІ  оі 

уосаЬиІагу  ууогсіз  апсі  Ігу  Іо  гететЬег  іп  Іитз  ууЬєгє  іЬе  раігз  аге. 

$пар:  ІІзіпд  іЬе  тетогу  сагсіз,  зіисіепіз  ріау  іп  раігз,  еасЬ  ууііЬ  іЬеіг  оууп 

сіеск  ууЬісЬ  зЬоиІс!  Ьауе  ехасіїу  іЬе  зате  сагсіз  аз  іЬеіг  рагіпег.  ТЬеу  Іигп 

оуєг  опе  сагсі  аі  а   Ііте  зітиііапеоизіу.  МЬеп  іЬе  сагсіз  Іигп  ир  іЬе  зате,  іЬе 

Нгзі  регзоп  Іо  зау  іЬе  ууогсі  іЬаІ  із  ІитесІ  ир  §е1з  ЬоіЬ  сагсіз.  ТЬе  регзоп 

ууЬо  епсіз  ир  ууііЬ  аіі  іЬе  сагсіз  із  іЬе  ууіппєг. 

4.  Іпігосіисе  апітаїе  апсі  іпапітаїе  Іогтз 

•   АІоп§  опе  зЬеІТ,  зеї  ир  уосаЬиІагу  рісіиге  сагсіз  оі  іЬіп§з  іЬаІ  аге 
апітаїе. 

•   АІоп§  апоіЬег  зеї  ир  рісіиге  сагсіз  оІіЬіп§з  іпапітаїе. 

•   Науе  зіисіепіз  Ьеаг  іЬе  сІМТегепсе  іп  іЬе  епсІіп§5  оі  іЬе  ууогсіз. 

•   Сіує  а   зіисіепі  а   уосаЬиІагу  сагсі,  зау  іЬе  ууогсі  апсі  Ьауе  зіисіепіз  ріасе  іі 
ууііЬ  еііЬег  іЬе  апітаїе  ог  іпапітаїе  ууогсіз. 

•   БЬоуу  зіисіепіз  іЬе  уугіїїеп  раїїет  іЬаІ  іпсіісаіез  апітаїе  апсі  іпапітаїе. 
Оп  1аг§е  сЬагІ  уугііє  поипз  іпіо  іууо  соїитпз  Іо  зЬоуу  іЬе  сІИТегепсе  іп  іЬе 

епсііпдз.  ІІзе  опіу  зіп§и!аг  Іогт5  аі  Ягзі. 

СОЯСЕРТЗ  А№  ЗКІИ5: 

Зкіїї: 

Біисіепіз  ууііі  Іеат  епои§Ь  уосаЬиІагу  апсі 

§гаттаг  Іо  Ье  аЬІе  Іо  ипсіегзіапсі  рагіз  оі  а 

Іе§епсІ  ІоШ  іп  Віаскіооі. 

5кШ: 

Біисіепіз  ууііі  Іеагп  зиіТісіепІ  уосаЬиІагу  апсі 

§гаттаг  Іо  Ье  аЬІе  Іо  геїеіі  іЬе  Віаскіооі 

зіогу  іп  зітріе  Іогт. 

УОСАВШАКУ 

ІЧоип  Зіетз 
Маарі 

ОІсІ  Мап 
каапаіззкііпаа тоизе 

оЬкоІок госк 

тіізізіз Ігее 

кіріїаакіі 
оісі  ууотап 

УегЬ  Зіетз 

ііІаууааууаЬкаа 
ууаїк  а!оп§ 

іпіЬкі 

5ІП§ 

іраззкаа 

сіапсе 
ууаакотіїзііЬіаа ууізЬ 

уо’каа 

зіеер 

ізоуооИрі’уіуу 
Гаїї  іп  ууаіег 

уПзІарокзка’зі 

гип  аууау 

Апітаїе  апсі  Іпапітаїе 

N011 П   АІЇІХЄ5 

зіп§.  ап.  -а  /   -ууа 
зіп§.  іпап.  -і  /   -уі 

ріигаї  ап.  -ік5І 
ріигаї  іпап.  -ізізі 

АССЕ55  Л/ЕГИ/0/?/С  ЗЬадои/  Рирреґз:  Іпсііап  Муіііз  &   1.едепсІ5 11 



Сомсертб  ДИВ  5кіИ5: •   Оізсизз  \л/ііИ  БІисІепІБ  іЬе  кіпсІБ  оР  іЬіп§б  іЬаІ  аге  сопбісієгєсі  іпапітаїе 

апсі  іЬе  кіпсІБ  о?  іЬіп§б  їИаІ  аге  апітаїе.  Таїк  аЬоиІ  ехсерІіопБ  ог  Ьо\л/ 

Боте  іЬіп§б  сЬап§е  ІНеіг  Рогт  іп  біогієб. 

•   5Ио\л/  БІисІепІБ  Ьо\л/  аіі  іИе  \л/огсІ5  іЬеу  Ьауе  Іеагпесі  бо  Раг  аге  іпсіісаіесі 
\л/ііЬ  апітаїе  апсі  іпапітаїе  тагкегБ. 

Сопсерї: 

Мапу  \л/огсІ5  іп  ВІаскРооІ  Ьауе  теапіп§5  іЬаІ 

§іує  ап  іпбі§Ьі  іпіо  іМе  сиііиге  апсі  ЬІБІогу  оР 
іЬе  ВІаскРооІ. 

Оугаііуе  Азресї  Магкег  а- 

Регзоп  апсі  ІЧитЬег  Магкег  ?®г 

Апітаїе  Іпїгап5ІІІ¥е  ¥егЬ§ 

Згсі  регБоп  біп§.  апсі  ріигаї 

-юа  И є/б  Не 

-уааюа  ІІпеу 

аууааууаИкааща 

аууааууаЬкаауааща 

аіпіИкІууа 

аіпіИкіуааууа 

аіраББкааща 

аіраББкаауааууа 
а\л/аакотіІ5ііНіааууа 

аууаакотіІБііНіаауааща 

ауо’кааууа 

ауо’каауааща 

Оетопзїгаїіуез 

АатокБка 

Аппі 

МіікБІ 

а   §гоир  5оте\л/Ьеге 
аі  ІІіаІ  ріасе 

іЬобє 

5.  АсШіопаІ  УосаЬиІагу  Іпїогтаїіоп  Рог  ВІаскРооІ  ю   зіисіепіз: 

Рог  БІисІепІБ  іп  ВІаскРооІ  ю,  іЬе  огі§іпа!  теапіп§5  оРбогпє  оРіЬєбє  ууогсіб  ог 

іЬеіг  иБе  Юсіау  \л/іІІ  Ье  Ье  оР  іпієгєбі.  ТЬеу  геуеаі  5отеіЬіп§  оРіЬе  сиііиге: 

Иаарі:  оісі  тап 

каапаіББкііпаікБІ:  теапіпд  із  тісе,  Ьиі  огідіпаїїу  тесті  Ьидз 

ооЬкоІокі:  Меапіпд  із  госк.  Тошп  о(  Окоіокз  деіз  ііз  пате  ( гот  іЬіз. 

тііБІБІІБІіпі:  Меапіпд  із  ігее  іп  іЬе  зіогу  Ьиі  оіЬег  теапіпд  із  шоосі. 

6.  Иєагп  уєгЬ  Іогт  їог  згсі  регзоп  5Іп§иІаг  апсі  ріигаї: 

Вгіп§  а   §гоир  ої  з   ог  4   БІисІепІБ  Іо  ІЬе  Ргопі  апсі  \л/Ьі5рег  Іо  іЬет  ууИісіп 

асііоп  уои  \л/оиИ  Ііке  іЬет  Іо  регРогт  (Іо  ууаїк,  біп§,  сіапсе,  \л/ібМ,  БІеер).  АБк 

оіЬег  БІисІепІБ: 

\Л/ЬаІ  іб  \Л/іІІіат  сІоіп§?  Не  іб  \л/аІкіп§. 

Амаа\л/аЬкаа\л/а. 

\Л/ЬаІ  іб  ВагЬага  с!оіп§?  5Ье  іб  \л/а!кіп§. 

А\л/аа\л/аІпкааууа. 

\Л/ИаІ  аге  іЬеу  аіі  сІоіп§?  ТЬеу  аге  \/уаІкіп§. 

А\л/аа\л/аЬкаауаа\л/а. 

ТЬіб  \л/ау,  ІЬе  БІисІепІБ  Ье§іп  Іо  Ьеаг  ІЬе  сІіРРегепсе  ЬеІ\л/ееп  “Ье”  апсі  “іЬеу.” 

|\ІоІе  Іоо  іЬаІ  іЬе  уєгЬ  Рогт  ЬаБ  сЬап§есІ  Іо  іЬе  сопІіпиоиБ  Ьу  іЬе  асісііііоп  оР 

а.  ЕпБиге  іЬаІ  іЬе  БІисІепІБ  Ьеаг  апсі  Бреак  іЬіб  БиЬИе  асісііііоп. 

Рєуієм  ог  геіпїогсе  іЬіб  ієббоп  ууііИ  іЬе  Гоііоууіп^  асііуііу: 

Впар! 

Сіує  еасЬ  Біисіепі  ю   Ьіапк  БдиагеБ  оР  рарег  (р!ауіп§  сагсі  БІге).  ЗіисІепІБ  аге 

Іо  с!га\л/  іЬе  РоІІо\л/іп§,  и5іп§  а   репсії  (бо  сІга\л/іп§  сіоєб  поі  бЬо\л/  іЬгои§Ь 
оіЬег  бісіє  оР  рарег): 

опе  регБоп  \л/аІкіп§  Беуегаї  реоріе  \л/а!кіп§ 

опе  регБоп  Біп^іпд  Беуегаї  реоріе  5ІП§ІП§ 

опе  регБоп  сІапсіп§  Беуегаї  реоріе  сІапсіп§ 

опе  регБоп  \л/ібЬіп§  Беуегаї  реоріе  ууібЬіп§ 

опе  регБоп  5Іееріп§  Беуегаї  реоріе  5Іееріп§ 

Бііск  Рі§иге  с1га\л/іп§5  аге  асіедиаіе. 

Науе  БІисІепІБ  ріау  Впар  іп  раПпегБ:  ТЬеу  Іигп  оуєг  опе  сагсі  аі  а   Ііте 

БітиІІапеоиБІу.  \Л/ Ьеп  ІНе  сагсІБ  аге  іЬе  Бате,  іЬе  регБоп  \л/Ьо  БауБ  іЬе  асііоп 

(БисЬ  аБ  а\маа\/уаЬкаауаа\л/а)  Рігбі  §єіб  ЬоіЬ  сагсІБ.  Рєгбоп  \л/Ьо  соіієсіб  тоБІ 

сагсІБ  \л/і пб.  Ріау  гоипсі  гоЬіп  ипііі  іЬе  1\л/о  \л/іппєгб  ріау  еасЬ  оіЬег  аі  іЬе  епсі. 

7.  ТеасИ  0етоп5ІгаІІУЄ5 

ВІаскРооІ  ю 

Іп  Еп§іібЬ,  сієбсгіЬє  а   Ре\л/  БІІиаІіопБ  іп  \л/ЬісЬ  “АатокБка”  \л/ои!сі  Ье  иБесІ. 
Науе  БІисІепІБ  асісі  Іо  іЬе  іібі.  \Л/гіІе  іЬе  бєпієпсєб  іп  ВІаскРооІ  оп  іЬе 

ЬІаскЬоагсІ  Рог  іЬе  БІІиаІіопБ  іЬаІ  іЬеу  ргоуісіе.  Науе  БІисІепІБ  сІга\л/  ІНе 

БІІиаІіопБ  іп  ІНеіг  поІеЬоокБ  апсі  сору  іЬе  арргоргіаіе  бєпієпсєб. 
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С0ГІСЕРТ5  АИО  5КШ5 
Ргасіізе  оіЬег  соттоп  сіетопзігаїіуез  зисЬ  аз  “іЬезе”,  “іЬозе”,  “іЬіз”, 

“іЬаГ,  изіп§  оЬіесІз  ог  іЬіп§з  іЬе  зіисіепіз  аге  Іатіїіаг  \л/іїН.  Риі  уосаЬиІагу 

рісіигез  агоипсі  іИе  гоот,  оп  зіисіепіз’  сіезкз,  еіс.  Азк  іпсііуісіиаі  зіисіепіз 

“\Л/НаІ  аге  іЬозе?”,  “\Л/Иа1:  із  іЬіз?”,  “\Л/Ма1:  із  іЬаІ?”,  “\Л/Ь аі  аге  іЬезе?”,  еіс. 

ЕСБ-з 

Науе  еасЬ  сЬіИ  сіга\л/  оп  а   ріесе  оі  сагсі,  Ьіз  ог  Ьег  Іауоигіїе  іЬіп§.  Неір 

зіисіепі  Іо  т\іе  іЬе  \л/огсі  оп  іЬе  Ьаск  оНЬе  сагсі.  Міх  іЬе  сагсіз  ир  апсі  ріасе 

іЬет  іп  уагіоиз  зроіз  агоипсі  іЬе  гоот  (зІапсІіп§  иргі§Ьі  зо  іЬеу  сап  Ье 

зееп).  Біисіепіз  гетаіп  іп  іЬеіг  зеаїз.  Роті  Іо  а   сагсі  апсі  азк  “\Л/ЬаІ  із 

іЬізДЬаіДЬезеДЬозе?”  Біисіепі  мЬо  с!ге\л/  іЬе  сагсі  \л/ПІ  зау  \л/ЬаІ  іі  із,  изіп§ 
іЬе  ргорег  сіетопзігаїіуе. 

8.  Іпігосіисе  апсі  Ргасіізе  Ехргеззіопз 

•   ТМе  ехргеззіопз  Гог  іЬіз  ієуєі  аге  асіаріесі  Ігот  іЬе  зіогу  оі  ІМаарі  апсі  іЬе 

Місе.  ТЬеу  аге  сЬозеп  Ьесаизе  іЬеу  аге  изеїиі  іп  іЬе  еуегусіау  ІіГе  оі  іЬе 

5ІисІепІ5. 

•Таке  опе  ехргеззіоп,  Ьауе  зіисіепіз  гесаіі  іЬе  зіогу  оі  ІМаарі  апсі  іЬе  Ііте 

іЬаІ  іЬе  \л/огсІ5  \л/еге  ехргеззесі.  Науе  зіисіепіз  ргасіізе  зауіп§  іЬе 

ехргеззіоп  аіоисі  \л/їіИ  аз  тисЬ  ехргеззіоп  аз  роззіЬІе. 

•   ОезсгіЬе  Іо  зіисіепіз  зоте  оіЬег  изеїиі  зііиаііопз  іп  \л/ИісИ  ап  ехргеззіоп 

сап  Ье  изесі.  І_еІ  зіисіепіз  Ігу  Іо  іИіпк  оТ  арргоргіаіе  зііиаііопз. 

е.д.,  Аа.  (уез) 

Соте  мііЬ  те  Іо  іЬе  ЬаіЬгоот. 

Оо  уои  \л/апІ  Іо  еаі  ту  арріе? 

йо  уои  мапі  Іо  Ье  ту  рагіпег? 

Аа. 

Аа. 

Аа. 

е.д.,  МааІоЬкоікііма  (II  із  поі  а   ргоЬІет.) 

Гт  сотіп§  Іо  зіау  \л/ііИ  уои. 

ГИ  §еІ  а   гісіе  \л/ііГі  уои. 

Ьеі’з  еаі  оуєг  іГіеге  іпзіеасі. 

ЛЛааІоИкоікіі\л/а 

МааІоЬкоікііма 

МааІоЬкоікіі\л/а 

е.д.  Іікзікіттаїа’рззіш  (Не  із  зо  ріііїиі) 
5Не  із  геаііу  сгуіп§.  5Ье  тіззез  Ьег  тоїЬег. 

Не  Ьаз  Іо  зіау  аПег  зсЬоо!  еуегу  сіау 

Ьесаизе  Ье  ЬісІпТ  сіо  Ьіз  Ьоте\л/огк. 

БуЬ/езІег  іЬе  Саі  із  а!\л/ауз 

Іооіесі  Ьу  Тмееіу  ВігсІ. 

Не  Іікез  Ьег  Ьиі  зЬе  сіоезп’ї  Ііке  Ьіт! 

ІікзікіттаІа’рз5і\л/а. 

Іікзікіттаїа’рззіууа. 

Іікзікіттаїа’рззіууа. 

Іікзікіттаїа’рззіхл/а. 

Іікзікіттаїа’рззіма. 

Ехргеззіопз 

АтоЬкока... 
Аа. 

МааІоЬкоікіі\л/а. 

Іікзікіттаїа'рззіма. 

Біарооі! 

•   йо  зоте  зітріе  гоїе  ріау  зііиаііопз.  Науе  іЬе  зіисіепіз  асі  оиі  іЬе  зііиаііоп 

апсі  іЬеп  изе  ІНе  ехргеззіоп  аз  а   паїигаї  рагі  оі  іЬе  іпіегасііоп.  Еп§ІізЬ  тау 

Ье  тіхесі  \л/ііЬ  іЬезе  зііиаііопз. 

•Науе  зіисіепіз  с!га\л/  розіегз  оТ зііиаііопз,  \л/ііЬ  Ьаііоопз  сотіп§  Ігот 

реоріе  іп  іЬе  рісіиге  изіп§  ехргеззіопз  ІеагпесІ.  Нап§  іЬезе  ро5Іегз  оп  ІНе 

ууаііз  Іо  гетіпсі  зіисіепіз  оГ  іЬе  ехргеззіопз. 

•ТеасЬег  зЬоиІсІ  изе  іЬезе  ехргеззіопз  апсі  тапу  оіЬегз  іЬгои§ЬоиІ  іЬе  сіау 

апсі  іЬгои§ЬоиІ  іЬе  уеаг  а5  зііиаііопз  агізе.  БисЬ  ехргеззіопз  аге  ап  еазу 

апсі  Іип  \л/ау  Гог  зіисіепіз  Іо  Ье§іп  зреакіп§  іЬе  Іап§иа§е  іп  а   зеетіп§1у 

аиіЬепІіс  \л/ау. 

•ТЬе  ехргеззіоп  “АтоЬкока...”  із  а   мау  Іо  Ье§іп  а   1е§епсі.  Науе  зіисіепіз 
Іеат  іЬіз  ехргеззіоп  Іо  Ье§іп  1е11іп§  іЬіз  зіогу. 
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СОМСЕРТЗ  АІВ  5кіИ5 9.  Іоокіп§  іог  Ьап^иа^е  РаНегпз 

5кШ: 
Маке  зіисіепі  соріез  оі1  іИе  зітрІіЛесІ  зсгірі  (іпсІисІіп§  Пле  Еп§ІізЬ  Ігапзіаііоп) 
Гог  їЬе  ІедепсІ  Л/аар/  апсі  іНе  Місе  оп  ра§е  17. 

Ресо§пІ2Є  їЬе  §гаттаІісаІ  райегпз 

аззосіаіесі  \л/їіИ  питЬег  апсі  регзоп. 

Ресо^піге  райегпз  аззосіаіесі  \л/ііМ  Пле  \л/ауз 

іп  \л/ИісМ  рагіісіез  апсі  ргел/егЬа!  рагіісіез  аге 
изесі  іп  а   зепіепсе. 

•   Науе  зіисіепіз  НпсІ  аіі  Пле  поип  рИгазез  апсі  т\іе  іНет  іп  опе  соїитп  апсі 
аіі  ІНе  уєгЬ  рИгазез  апсі  \л/гіїе  ІНет  іп  апоіНег  соїитп.  ТеасН  зіисіепіз  ІНе 

ісіеа  іНаї  а   поип  сап  Ье  ІигпесІ  іпіо  а   уєгЬ:  е.д.  кіріїаакіі  (поип— \л/отеп) 

апсі  кїріІаакіуаа\л/а  (уєгЬ— іИеу  аге  \л/отеп) 

е.д.  поип  рИгазез  уєгЬ  рИгазез 

каапаіззкііпаікзі  аїпіНкіуаама 

аїраззкаауаама 
І\1аарі\л/а  а\л/аакотіІ5ііНіаа\л/а 

кіріІаакііуаа\л/а. 

•   Маке  а   гесі  сігсіе  агоипсі  аІТіхез  іНаї  теап  “Не.” 

•   Маке  а   Ьіие  Ьох  агоипсі  айіхез  Плаї  теап  “іНеу.” 

•Маке  а   зіп§1е  Ьіаск  Ііпе  ипсіег  їИе  айіх  ІНаї  теапз  “іНеп.” 

•   Маке  а   §гееп  сігсіе  агоипсі  ІНе  айіх  ІНаї  теапз  “іНгои§Н  ІНе  пі§Ні.” 
•Маке  а   їгіріе  Ііпе  ипсіег  ІНе  айіх  ІНаї  зИо\л/з  ІНаї  а   поип  із  апітаїе. 

5оп§ ІЕАКМ  БОИС 

Каа-паізз-кііпаа\л/а 

Кі  аа-мааріпооН-зі 

Кі  окзіізізіі-пі’-каапі 

Мізіїо-пі’-каапі 

Кііро-пі’-каапі. 

5кШ: 

і.  Маке  <1апсіп§  тісе  зИасІою  рирреїз. 

ТНе  І'оііохл/іп^  асіміу  із  асіаріесі  йот  ІНе  ТеасНег’з  §иіс!е  ІНаї  ассотрапіесі 
їИе  Еп§1ізН  уегзіоп  оі  ІНе  БНасІою  Рирреї  зегіез. 

Маїегіаіз:  оуегНеасІ  ргоіесіог,  5”  здиаге  о?  2   ріу  Ьгізіоі  1"ог  еасН  зіисіепі,  зіій 
Погізі  \л/іге  ог  зігірз  оі  зіій  асеїаіе,  зІгоп§  іНгеасІ  апсі  пеесіїе,  \л/ах  рарег, 
5СІ550Г5. 

Біисіепіз  \л/і!1  Іеагп  а   зоп§  Плаї  ассотрапіез 

ІНе  Марі  апсі  ІНе  Місе  зіогу.  ТНе  зоп§ 

геіпіогсез  УОсаЬиІагу,  апсі  аПо\л/з  ргасіісе 

\л/ііН  ІНе  гНуїНт  апсі  зоипсіз  оГ  ВІаскЕооІ. 

МеіНосІ: 

•Теїі  еасН  зіисіепі  Іо  сІезі§п  а   Ііпу  зіІНоиеІІе  тоизе  оп  ІНе  Ьгізіоі.  ТНеу 
зілоиісі  сіесісіе  \л/Иіскі  райз  оі  іИеіг  тоизе  ІНеу  \л/апІ  Іо  Ье  тоуеаЬІе.  Мегу 

зітріе  тоуетепі  \л/огкз  Ьезі. 

•Сиі  ІНе  Ьосіу  апсі  еасН  тоуіп§  рай  оННе  тоизе  оиі  оГіЬе  Ьгізіоі.  АНом 
Гог  оуег!арріп§  іоіпіз.  А   Іаск  сап  Ье  и5есІ  Іо  таке  а   зтаїї  Ьоіе  Іог  ап  еуе. 

•   ІІзе  зІгоп§;  Ьіаск  іНгеасІ  апсі  пеесіїе  Іо  айасЬ  ІНе  тоуіп§  рай  оГ  ІНе  тоизе 
опіо  ІНе  Ьосіу.  А   Ііпу  кпої  оп  еасЬ  зісіе  ої  а   іоіпі  \л/НІ  таке  а   Газіепег  Іог 
ІНе  Ніп§е. 

•АйасЬ  іНіск  \л/іге  ог  асеїаіе  Іо  ІНе  тоуіп§  райз  Гог  сопігоіз. 

•   Маке  ап  оиіііпе  оі  ап  еік’з  Ьеасі  міїН  ІНе  мах  рарег.  Ріасе  ІНе  еік’з  зкиїї 
оп  ІНе  оуегЬеасІ  ргоіесіог.  (ТЬе  \л/ах  рарег  \л/іІІ  арреаг  §гау  \л/Ьеп  ргоіесіесі). 

Науе  §гоирз  оґ  ґоиг  зіисіепіз  Іаке  Іигпз  розіІіопіп§  іЬеіг  тісе  оп  їЬе 

“зІа§е”  апсі  тоуіп§  ІНет  аз  іНеу  зіп§  їЬе  зоп§  йот  їЬе  зіогу. 
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2.  Маке  Ііпдег  ргіпі  шісе  сагсіз 

ІІзіпд  ап  іпк  расі,  таке  Ііпдег  ргіпіз  оп  а   ріесе  оі  сопзігисііоп  рарег.  ІІзе  а 

Ііпе  реп  ог  Ьіаск  репсії  Іо  с!га\л/  іп  Іееі  апсі  іаііз  апсі  \л/Ні5кегз  оп  ІНе  тісе  іп 

\л/ауз  іНаї  такез  ІНет  зеет  Іо  сіапсе. 

•   \Л/гі1е  ІНе  \л/огсІ5  Іо  іИе  зоп§  ЬеІо\л/  їИе  рісіиге. 

3.  І.еагп  ІНе  зоп§  Ігот  ІНе  зіогу 

ТНе  гНуїНт  апсі  Іипе  Іо  ІНе  зопд  із  оп  ІНе  БНасІоот  Рирреіз  уісієо  ргодгат  оі 

ІМаарі  апсі  ІНе  Місе.  ІННе  ІеасНег  із  ипіатіїіаг  \л/ііН  ІНе  зоп§,  ІНе  уісієо  сап 

Ье  изесі  аз  а   тосіеі  Ьу  ІНе  зіисіепіз. 

•   Ргасіізе  ІНе  зоп§  Ігедиепііу. 

іеаїш  тне  Бтокунме  рок  Маарі  аіуіо  тне  Місе 

5ее  раде  17  їог  зітрііііесі  зсгірі  оі  ІНе  зіогу,  отНісН  сап  Ье  изесі  Іо  таке  ІНе 

зіогу  сагсіз. 

•   ІІзіпд  ІНе  зітрііііесі  зсгірі,  таке  зіогу  сагсіз.  ТНе  іііизігаїіопз  ргоуісіесі  оп 

радез  23-35  сап  Ье  изесі  Іо  таке  ІНе  сагсіз. 

•   Маке  а   рісіиге  сагсі  Іо  ассотрапу  еасН  Ііпе  іп  ІНе  зітріе  уегзіоп  оі  ІНе  зіогу. 

•   Ргезепі  іНезе  Іо  ІНе  зіисіепіз,  зауіпд  ІНе  зепіепсез  їог  еасН. 

•   Ехріаіп  ІНе  рісіигез  Іо  таке  зиге  зіисіепіз  ипсіегзіапсі  еасН.  йо  поі,  аі  іНіз 

Ііте,  изе  ЕпдІізН.  ІІзе  Іасіаі  ехргеззіопз,  ргорз,  сігатаїігаїіоп,  еіс.  Іо  деі  ІНе 

теапіпд  асгозз. 

•   Зіисіепіз  тетогіге  ІНе  Ііпез. 

•   Міх  ир  ІНе  сагсіз  апсі  Науе  ІНе  зіисіепіз  риі  іНет  оп  ІНе  Іесіде  іп  ІНе  соггесі 

огсіег,  зауіпд  ІНе  \л/огсІ5  їог  еасН  сагсі.  Рапсіотіу  аззідп  сагсіз  Іо  ТНе  зіисіепіз 

апсі  Науе  ІНет  соте  Іо  ТНе  Ігопї  апсі  зау  іНеіг  Ііпез  \л/Неп  іі  із  іНеіг  Іит. 

•   Іізіисіепіз  Науе  ТгоиЬІе  \л/іТН  ТНе  Ііпез,  іі  тау  Ье  Ьесаи5е  іНеу  гериіге  тоге 

ргасТісе  \л/іїН  ІНе  Іапдиаде.  Сіує  ІНезе  зТисІепТз  ехіга  Ііте  \л/іТН  асТІУІТіез  їог 

Іеагпіпд  уосаЬиІагу  ог  дгаттаг. 

Сонісертб  амр  5кіи$: 

ЗкіІІ: 

ЗТисІепТз  \л/ПІ  Ье  аЬІе  Іо  геїеіі  ІНе  ІедепсІ  оі 

Марі  апсі  ТНе  Місе  іп  Віаскіооі  іп  а   зітріе 
Іогт  оі  ТНе  Іапдиаде. 
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5кіІІ: 

1_еагп  Іо  геїеіі  іЬе  зіогу  изіп§  зітріе 

Іап§иа§е  (іЬгои§Ь  сігатаїігаїіоп). 

Сопсері: 

Кпоміефе  оР  §гаттаг  апсі  УосаЬиІагу  сап 

Ье  изесі  Іо  Ьеір  из  Іо  ипсіегзїапсі  ВІаскРооІ 

аз  іі  із  изесі  паїигаїїу  агоипсі  из. 

Сопсері: 

II  із  роззіЬІе  Іо  іпсгеазе  оиг  ипЬегзІапсІіп§ 

оР  ВІаскРооІ  іИгоидИ  ргасіісе  апсі  гєуіє\л/  оР 

уосаЬиІагу  апсі  §гаттаг. 

БкіІІ: 

Кетен  тне  Бтоку  т   Зімріе  Віаскгоот  Тшшиен 
□   КАМАТІІАТЮМ® 

•   Огатаїіге  іЬе  зіогу. 

-   Опе  зіисіепі  Іо  ріау  Иаарі 

-   Роиг  зіисіепіз  (о  Ье  тісе 

-   Роиг  зїисіепіз  Іо  Ье  \л/отеп 

-   ТЬгее  зїисіепіз  іо  Ье  паггаїогз. 

•   Вгіп§  ргорз  зисЬ  аз  а   Ьискеї  Рог  ап  еік’з  зкиїї,  ап  оісі  Ьіапкеї  Рог  Маарі. 
•   ІРРЬеге  аге  епои§Ь  зїисіепіз  Іо  таке  1\л/о  §гоирз,  аІІо\л/  §гоир5  еасЬ 

Іо  ргасІІ5Є  іЬеіг  сігатаїігаїіопз  апсі  іЬеп  ргезепі  іЬет  Іо  іЬе  мЬоІе  сіазз. 

Кереат  ¥іеші©  ог  Бнароот  Рурретб  ¥ше©  Ркоскам 

Зїисіепіз  \л/іІІ  изе  іЬеіг  кпо\л/Іефе  оР 

§гаттаг  апсі  уосаЬиІагу  Іо  таке  іпіеііі^епі 

“§иеззез”  аз  Іо  теапіп§  \л/Ьеп  Ьеагіп§ 
ВІаскРооІ  изесі. 

•   АПо\л/  зїисіепіз  Іо  уіє\л/  іЬе  зИасІохл/  рирреї  рго§гат  оР  Маарі  апсі  іЬе  Місе  аз 
оРіеп  а5  іЬеу  \л/оиІсІ  Ііке  аз  іЬеу  аге  ргасіізіпд  Іо  изе  іЬе  Іап§иа§е. 

•   АІІо\л/  зїисіепіз  Іо  геРІесІ,  іЬгои§Ь  сіізсиззіоп,  оп  Ьо\л/  тисЬ  тоге  іЬеу 
ипсіегзїапсі  оРіЬе  рго§гат  іЬап  іЬеу  сіісі  іЬе  Рігзі  Ііте  іЬеу  за\л/  її. 

5Нагіп§  жіЬ  ІІіе  соттипііу Бнагсшє  шин  тне  соммішту 

ТЬе  ВІаскРооІ  реоріе  уаіие  зЬагіп§  \л/ііИ 

оіЬегз.  Опе  \л/ау  Рог  зїисіепіз  Іо  зЬаге  \л/ііИ 

оіЬегз  із  Іо  Іеіі  ог  зЬом  оіЬегз  \л/ЬаІ  іНеу 
Ьауе  Іеагпесі. 

•   Опе  \л/ау  Рог  зїисіепіз  Іо  зЬаге  \л/ЬаІ  іЬеу  Ьауе  Іеагпесі  із  Рог  іЬе  зїисіепіз  Іо 
зЬо\л/  іЬаІ  ІНеу  Ьауе  Іеагпесі  Ьом  Іо  ЬеЬауе  гезресіРиІІу  мЬеп  іп  іНе  ргезепсе 

оР  еісіегз/зіогуїеііегз.  Науе  зїисіепіз  меісоте  іЬе  еісіег  іп  ипізоп,  іпігосіисе 

іЬетзеЬ/ез  апсі  іЬеп,  аРіег  іЬе  зіогу  Іеіііпд,  оРРег  Іеа  апсі  геРгезЬтепІз. 

•   АпоіЬег  \л/ау  іЬаІ  іЬе  зїисіепіз  сап  зЬаге  із  Ьу  іпуіііп§  §гапфагепІз  Іо  с1аз5  Рог 

а   зресіаі  аРіегпооп  оР  зіогу  1е11іп§  апсі  іЬеп  ргезепі  Іо  іЬет  іЬеіг  “Оапсіп§ 
Місе”  ог  іЬе  сігатаїігаїіоп  оР  “Маарі  апсі  іЬе  Місе.” 

•   Зїисіепіз  сап  аІ50  зЬаге  \л/ЬаІ  іЬеу  Ьауе  Іеагпесі  \л/ііЬ  іЬе  уоип§ег  зїисіепіз  апсі 

сіаззез,  ог  \л/ііЬ  уоип§ег  ЬгоіЬегз  апсі  зізіегз. 
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Оуекуіеш  ог  їлмбімоЕ  рок 
Маарі  длф  тне  Місе 

Ееуеі.  І:  ЕС5-3  /   ВІ.АСКРООТ  10 

БіМРИГІЕР  5СКІРТ 

АтоЬкока  Мааріша 
ОІзіїокБІБашаааїаІірі 
КаапаІБзкііпаікзі 

Мааріууа  ііНїаууааууаНкааууа. 

Аатокзка  каапаізкііпаікзі 

аіпіНкіуааууа. 

Аіраззкаауааууа. 

АууаакотИзііНїааууа  Маарїша. 

Аа  тааїоіікоікііууа 

каа-паізз-кііпааууа 

кі  а-дааарІпооЬзі 

кі  окзіізізіі-пі’-каапі 

МІ5ІІо-пР-каапі 

кііро-пі’-каапі. 

Іраппіраззкаауааууа. 

Ауо’кааууа  NаарІVVа. 

Наауа!  Іікзікіттаїа’рБзіууа. 

Аппа  оНкоїока.  Біарооі! 

Аппа  тіІ5(5І5а.  Бїароої! 

ІіІззоуооНрі’уіууа  Маарі^а. 

Аатокзка  кіріїаакііузаууа. 

ІїБЇЇзІарокака’зіуааууа. 

Маарі  ууаікесі  аіопк. 

А   %гоир  оГ  тісе  ууєгє  зіпкіпй. 

ТНеу  ууєгє  сіапсіпя:. 

Маарі  ууаз  ууібНіпй. 

“ІГб  ОК.” 

(гИуіИт  зо п§) 

ТИеу  сіапсесі  аіі  піаНі. 

Маарі  із  $іееріп§. 

ОН  по!  Не  І5  ріїіРиі! 

ТНеге  ууаз  а   госк.  “бо  Ікіаі:  \л/ау!” 

ТНєгє  ууа5  а   Ігее.  “Со^На|_ууау! 

Маарі  ̂ еІІ  іп  іНе  ууаіег. 

ТІїєгє  ууаз  а   згоир  оГ  ууогпєп. 

ТНеу  гап  аууау. 

\ЛЗСАВШ_АРУ 

N011115 
Маарі 

каапаіззкііпааууа  тоиБе 

оИкрІрка  госк 
тіІ5І5Ї5а  Ігее 

кіріїаакііууа  оШ  ууотап 

УєгЬб 

ііНіаууааууаІікааууа 

іпіНкіууа 

аіраззкааууа аууаакотіІБІіНіааууа 

ауо’кааууа 

ізоуооНрі’уіууа 

іізіарокзка’зіууа 

Не  ууаїкБ  аІоп§ 
Не  5ІП§5 

Не  сІапсеБ 

Не  ууібНєб Не  5ІЄЄр5 

Не  ТаІІБ  іп  ууаіег Не  гап  аууау 

РетопБІгаІіуеБ 

аатокзка 

аппі 
а   §гоир  о? 
ІНеге 

ЕхрГЄ55І0ПБ Аа 

МааІоНкоікііууа 

Наа’уа 

Іікзікіттаїа’рззіууа 
БїарооІ! 
Окі,  кіаппіауі 

ОК II  сіоєбп’і  таїїег. 
ОН  по! 

Не  іб  ріІіТиІ! 
Со  ІНеге! 
ТНаҐБ  іНе  епсі. 

бКАММАК 

1.  Моип  тагкеге 

Апітаїе  Иоип  тагкегБ 

-ууа  згсі  5іп§иІаг 

-ікзі  згсі  Ріигаї 
Іпапітаїе  Иоііпб 

-уі  5іп§и1аг 
-І5І5І  РІигаІ 

2.  УегЬ  Магкегз 

ІпІгапБІїІуе  апітаїе  уєгЬ  бїєгпб 

-ууа  згсі  5іп§и1аг  БиЬіесІ 

-уааууа  згсі  ріигаї  БиЬіесІ 

3.  Асііипсіз 
а-  СопІіпиоиБ  ієпбє 

тагкег 

іраппі-  їНгои§Н  їНе  пі§Ні 
іі-  {Неп  ог  ІНеге 

(рге-уегЬ) 
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ОУЕКУІЕОТ  ОР  1.АМ61ІАЄЕ  РОК 

Марі  алф  тне  Місе 

ІЕУЕІ.  II:  Ск.  4-6/  ВЬАСКРООТ  20 

УОСАВШ-АКУ 

Іп  асИіІіоп  їо  уосаЬиІагу  Ігот  ієуєі  і 

Мошіб 

ропока 

ропокао’іокаап 

Іпігапзіїіуе  УєгЬб 

Іроокакіууа 

ІзДзікоІокіНкіпіууа 

АуооНіоуііууа 

Іізіізіарокзка’зіууа 

ТгапБІїіуе  Іпапітаїе 

Аапіі\л/а 

ІІоНкоопіт 

Іпоуііууа 

Іпітта 

Іїорі(5а(арік5ІІ5(5Іі\лгауі 

аІББІогшоуіша 

ОетопБІгаїіуеБ 

токзка іНіз  дгоир 

аппіуа аі  ІНаї  ріасе 
аппоока іі  ууаз 

тіі,  таа ІНаї 

тіікзі іНозе 

ЕхрГЄ5БІОП5 

іізао’оНкоікіууа “ІНеге  із  поіНіп§  їо  сіо” 

Аікзізіа’рооууа 

бКАММАК 

Не  Изі  Ніз  ууау 

РгопоипБ 

-аікзі апітаїе  4   ріигаї  (іНет) 

СоттапсІБ -і 

зіп§.  Іпігапзіїіуе 
УегЬ 

ОетопБІгаІіуез 

аат- ІНіз,  пеаг  зреакег 

оот- ІНаї,  аууау  Ігот  зреакег 

апп- 
пеаг  асісігеззее 

ог  тепііопесі  Ьеіоге 

АсЦипсІБ 

іізірззі- 
іпзісіе 

іііа’р- 

геаііу 

тайзії- а§аіп 
тііп- 

СІО  поі 

Зімрннер  Бскірт 

АтоНкока  ІМааріша 

ОїБІїокБІБаууаааїарі 

КаапаІББкііпаікБІ 

Мааріууа  ііНіаууааууаНкааууа. 

ІізаууоНкоіка’зіууа. 

АуооНіоуііууа  токзка  аіпіНкіуі. 

Аппіуа  ропокао’іокаапа. 
ІІоНкоопоуііууаікзі. 

Міікзі  каапаіззкііпаікзі 

Іізірааіаіраззкаауі. 

Каа-паізз-кііпааууа 

Кі  аа-ууааріп-ооН-зі 

Кі  окзіізізіі  пі’-каапі 
Мізіїо-пі’-каапі 

Кііро-пі’-каапі. 

Іраппіра55каауаа\л/а. 

Мааріууа  аІзНіа^аакотіІзііНіааууа. 

“АНН.  МааІоНкоікіі\л/а.” 

“Мішуо’кааіакі.” 

Майзіїзо’кааууа  Мааріууа. 

Мааріууа  М:5іроокакіі\л/а. 

Наауа!  Іікзікіттаїа’рззіууа. 
А’  каізИзікоІокіНкіпі. 

Аікаізіа’рооууа. 

Маа  ооНкоІока  іііаапііууа,  “   Аппі 

Біарооі!” Кі  таа  тіізізіза  іііаапііууа,  “Аппі 

Біарооі!” 
ІіІзооуооНрі. 

Аатокзка  кіріїаакііуааууа. 

Мїікзі  кіріїаакіікзі  іІзЦпоуііуааууа  тіі 

ропокаууа. 

Ііоріїзаіарікзіізізііуааууа. 

Аппоока  Мааріууа. 

ІІБІіпіттіааууа  оІзізІІзікоІокіНкіпіууа. 

Нззіоппоуііуааууа. 

ІІБІІБІарокзка^БІу  а   а   ууа . 

Маарі  ууаз  \л/аІкіп§  аІоп§ 

Не  Насі  поіНіп§  їо  сіо. 

Не  Неагсі  5іп§ег5. 

АІ  ІНаї  ріасе,  ІНеге  ууаз  ап  еік’з  НеасІ, 
Не  ИипсІ  іНет  (ІНаї  ууєгє  зіп§іп§). 

ТНозе  тісе  ууєгє  сіапсіпд  іпбісіє. 

(гНуїНт  боп§) 

ТНеу  сіапсесі  аіі  пі§Ні. 

Маарі  ууаБ  геаііу  ууізНіп§. 

“ОК.  її  сіоезп’І  таїїег.” 

“Іизі  сіоп’ї  зіеер!” 

Маарі  М   азіеер. 
Не  ууоке  ир. 

“ОН  по!”  Не  ууаз  ріііїиі! 

Не  ууаз  ЬаИ. 

Не  іобі  Ніб  ууау. 

ТНаї  госк  заісі,  “Оо  іНеге!” 

АпсІ  іНаї  Ігее  заісі,  “Оо  ІНеге!” 

Не  Іеіі  іп  іНе  ууаіег. 

ТНеге  ууаз  а   §гоир  оі  оісі  ууотеп. 

ТНозе  оісі  ууотеп  зауу  ап  еік. 

ТНеу  риііесі  іі  оиі. 

II  ууаз  Маарі. 

ТНеу  зауу  Ніз  ЬаИ  НеасІ. 

ТНеу  ууєгє  аІгаИ  оі  іі. 

ТНеу  гап  аууау. 

еік 

еік’з  НеасІ 

Не  ууакез  ир 

Не  із  ЬаИ 

Не  Неагз  Ніш 

Не  гап  аууау 

УєгЬб 

Не  заісі 

Не  Ііпсіз 
зотеіНіп§; 

Не  зауу  іі  (АМ) 

Не  за\л/  іі  (ІМ) 

Не  Пірз  іі  оиі 
Не  Іеагз  іі 
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ОУЕГСУІЕШ  ОР  ІАМ61ІА6Е  РОК 

Марі  ллю  тне  Місе 

і_еуеі.  III:  6р.  7-9/  ВіАСКРООТ  ЗО 

5імригіео  Зскірт 

АтоНкока  ІМаарі\лт 
ОІзіїокзізаууаааІаНрі 
Каапаіззкііпаікзі 

Маггаїог  #і  АтоНкао’ка  ІМаарма 
0ІзіІок5І5аууаааІаНрі 

каапаіззкііпаікзі. 

№арі\л/а 
ііНіаууааууаНкааууа. 

Кі  іізіїаіроуіууа. 

Іза\л/оНкоіНка’зі\л/а. 

Маарі  Наа! 

Маггаїог  #2  ІІауооНіоуііма 

атокзка  аіпіНкіуі. 

Аппіуа  ропокао’іокаапа. 

Іііа’рззаттііууаікзі. 

ІІоНкоопоуіімаікзі. 

Каапаіззкііпаауаама. 

ІІ5ІР55Іаорііуаа\л/а. 

Іізірззіаіраззкаауі. 

Кі  ІМаарма  аізіііа’ 
раакотіІзііНіаа\л/а. 

Маарі  Апіі  піїааНкоНкапізІаі’ 
раззкаа. 

Моизе  Окі,  №арі  кі 
тааІоНкоікіма. 

Мііпіуо’кааіакі. 

Маггаїог  #2  Аіраппіраззкаауааууа. 

ІІаіпіНкіуі  атокзі 
Каапаіззкііпаікзі. 

Місе  каа-паізз-кііпаа\л/а 

кі  а-\л/ааріпооНзі 

кі  окзіізізіі-пі’-каапі 

Мізіїо-пі’-каапі 

кііро-пі’-каапі 

ТИіз  І5  аЬоиІ  ІМаарі  ууНєп  Не  уізіієсі  іНе 
тісе. 

Маарі  \л/аІкесІ  аІоп§.  АпсІ  ІНеге  Не 
ЗІООСІ. 

Не  Нас!  поіНіп§  Іо  сіо. 

ОН! 

Не  Неагсі  зіп§егз. 

АІ  іНаї  ріасе,  іНеге  \л/аз  ап  еікз’  Неасі. 

Не  Іоокесі  Іог/аі  іНет. 

Не  ІоипсІ  ІНет.  ТНеу  \л/еге  тісе. 

ТНеу  меге  зі11іп§  іп  іі. 

ТНеу  \л/еге  сіапсіп§  іп  іі. 

ІМаарі  ууаз  геаііу  \л/ізНіп§. 

II  опіу  І   соиісі  сіапсе. 

АН  гі§Ні  ІМаарі,  іі’з  ОК. 

Іизі  сіоп’ї  зіеер. 

ТНеу  сіапсесі  аіі  пі§Ні. 

АпсІ  іНіз  §гоир  оі  тісе  зап§. 

(гНуїНт  роет) 

Уосавшаку 

ІЧоипз 

аоНкіі  ууаіег 

таїаріжа  регзоп 

Іпігапзіїіуе  УегЬз 

Ііаорііууа  Не  із  Іосаіесі  ІНеге 

Іізірззіаорііууа  Не  із  Іосаіесі  іпзісіе 

Маїїза’рззіууа  Не  із  сгагу 
МааІоНкоІІауаарііууа  Не  \маз  поі  аЬІе  Іо  зее 

Аото’Іара’раіраіззріНкакіууа 

Не  Ьитресі  агоипсі 
Міізіаріізізіууа  Не  Яоаіесі  аууау 

Іпакоууа  іі  Ьесате  уізіЬіє 

Тгапзіїіуе  УегЬз 

Аокзізаууооууа  Не  УІ5ІІ5 

А’рззаттііууа  Не  Іоокз  агоипсі  Іог 
зотеопе 

Аакіїа’раауакзііпокззаама. 
зНе  тау  ргераге  а   Іеазі 

Іроопіта  Не  зтазНес!  іі 

Ехргеззіопз 

МіІааНкоЬкапізІа’     ії  опіу  І   соиісі.... 
Аппауі  та«апІ5І5ІІ5ІпікаІаууа... 

\Л/еІІ,  іНаГз  іНе  зіогу 

аЬоиІ... 

Оетопзігаїіуез 

АтоІікао’ка 

АпсІ  ІНеге  Не  \л/аз.. 
Апіі Ііке  ІНаї 
Атоокзі іНезе 
Таака 

апсі  уои  кпо\л/.. Отіітаауі 
ІНеге 

Отіка оуєг ІНеге 

бКАММАК 

Тгапзіїіуе  Апітаїе  УегЬз 
-уііууа 

35  зиЬ|'есІ  апсі 

4   регзоп  оЬіесІ 

’УІіуі 

ЗР  5иЬ|есІ  апсі 
4   регзоп  оЬіесІ 

Асііипсіз 

ііНІ- 

а!оп§ 

ІІ5ІІ- 

іНеп  ІНеге 

11- 

іНеп 

оіо- 

аі  а   сіізіапсе 

ааіік- 

тідНі 
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Маггаїог  #2  Таака  Иааріма 

таіїза’рззі^а 

таіїзіїзо’каауііНка. 

Иааріма 

таапізізіроокакззі. 

№арі  “Наауа 

коотаікіттаІ5І5Іоїоока!” 

№ггаІог  #з  АкаІ5ІІ5ЇкіИкіпі\л/а 

МааіоІікойауаарііууа. 

Аікзізіа’роома. 

НаотоЧара*- раіраіааріИкакіууа. 

Міітаауі  ооНкоІокі. 

№арі  Тзіта  кіїзіїаорііНра? 

Коск  Мііаріоірааіоо’ра  аоНкіі. 

Маггаїог  #4  Мааїзізїаі’кзізіа’роома. 

(О)тіітауі  тіізізізіпі. 

№арі  Тзіта  кіІзіїаорііНра? 

Тгее  Мііаоїоірааіоо’ра  аоНкіі. 

Маггаїог  #5  Маарі\л/а  аізооуооНріуі’ма. 
Кі  іізіізїаріізізіма. 

Аатокзка  кіріїаакііуама. 

УУотап  #і  “Отіка  ііаіпакооууа.” 

Шотап  #2  Ропока\л/а! 

Мотап  #3  Ааїткіїа’раауакзііпокззааі- 
аатоа. 

Маггаїог  #5  ІІоріІзааїарікБІБІїахл/а. 

\І\І отап  #4  “Аауа  таІарі\л/а!” 

№ггаІог  #6  А’уороокіНкіпаууа. 

АкаІ5ІІ5ІкіИкіпі\л/а. 

Кззіоппоуііуаама. 

йзіізіарокзка’зіуаама. 
Аппауі, 

таІІапІБІБІІБІпікаІаууа 

Маарї\л/а. 

ТНіз  сгаїу  Иаарі  Геїі  азіеер. 

У\/Неп  Иаарі  \л/оке  ир. 

“ОН  ту,  їИеу  сіісі  а   ріІіТиІ  іНіп§  Іо  те!” 

Не  \л/аз  Ьаісі! 

Не  \л/аз  поі  аЬІе  Іо  зее. 

Не  І05І  Ніб  \л/ау. 

Не  Ьитресі  агоипсі. 

ТНеге  \л/аз  аі  іНіз  ріасе  а   госк. 

\Л/Неге  аге  уои  Іосаіесі? 

І   ат  а\л/ау  ІТот  ІНе  ууаіег. 

А§аіп  Не  §оІ  іобі. 

ТНеге  \л/аз  аї  ІНіз  ріасе  а   Ігее. 

\Л/ Неге  аге  уои  Іосаіесі? 

I   ат  амау  ІТот  їНе  маїег. 

Иаарі  Теїі  іп  їНе  гіуєг. 
Апсі  Не  Яоаіесі  а\л/ау. 

ТНеге  \л/аз  а   §гоир  оТ  оісі  \л/отеп. 

5отеіНіп§  Наз  арреагесі  оуєг  іНеге! 

II  із  ап  еік! 

\Л/е  ті§Ні  Ье  аЬІе  Іо  ргераге  а   Теазі. 

Не  \л/аз  риііесі  оиі. 

ОН  по!  11*5  а   регзоп. 

Ніз  Неасі  \л/аз  зтазНесІ. 

Не  маз  ЬаИ! 

ТНеу  \л/еге  аТгаіс!  оГ  Ніт/іі  (АІ\І). 

Апсі  іНеп  ІНеу  гап  а\л/ау. 

\Л/еІІ,  їНаї'з  ІНе  зіогу  ІНеу  Іоісі  аЬоиІ Иаарі. 
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МААРІ  А№  тне  Місе 

АтоНкао’ка  ІЧадріша  ОІзїІокзІБаотаааІаЬрі  КаапаіззкііпаікБІ 

АтоИка  таиоНіа’ромаамаїїкаама  ІМааріма.  ІїббИкапІБїаиоИііа’раул/ааул/аИкаахл/а 

іізао’оІікоуПіка’БІУЛ/а.  Кі  аппаока  ііізіїаіроуіма,  “Наа”.  ІІауооІїїоуііма  атокзізка 

аїпіНкіуі.  Кік  аппаока  а’їотаїара’рззаттіімаікзі.  Кік  аїТоНкоопоуіі\л/аікзі. 

Атїта  ропокаб’їокаапа.  КапаГрззІзікаіїокіпао’їзіі’ра.  Іізїрззіаіраззкауі. 

Каапаіззкііпаауаа\л/а.  ІМаарі\л/а  аїзіїаа’ракотіїзііНіаама.  АаІІазапііуііИка,  “Аа 

тапїі  піїааіікооіікапізіаіраззкаа.”  ОізїІапіккііНкаікзі,  “Окі  Маарі 

кітааІоИкоуікії\л/а.  МіШраппіраззкааНріппаапа.  Мііпіуб’кааіаакіі.”  Мї[та] 
ропокабТокаапі  оарззрікзі  аіакзірауі.  Кі  аппіауї 

ііИі;5Тр55І:а\л/аа\л/а1;1;оИкіаа\л/апііуііИка  Маарі\л/а.  ІіїаГпіНкіуі  атокзі  каапаіББкііпаікзі, 

“Каапаіззкііпаа\л/а 

кі  аа\л/аріпооІі5І 

кі  бкзіізізііпі’каапі 

піібііо  пі’каапі 
кііро  пі’каапі.” 

Така  Ибаріша  таіїза’рззіма.  Маіїзіїзо’каауііНка.  Кі  тїкзі  таапїзіззарззаама. 

“[А]каауо’каа[\л/а]  кГ’зіппоопа.”  Кі  аппбта  іІоНкапаіІарізіїзіраїаккаауауіуаамауі. 

Кі  оіа’уаіроіікзїзіїзкіпірокаікзі.  ОзбиатізизікоІоЬкіЬкіпірокаікзі.  Кі 

пі’їапііїзізіїзіраіаккаауауіуаама. 

Маарі\л/а  таапізізїроокакззі.  ‘’Наа,  папіікзізка  аїраззкаікззка.” 

АкаіІаІ5ароИкіпаа[\л/а]  ті  ропокабЧокаапі.  “Наауа  кбтаікіттаїзізіоіокіаауі 

пІББкаікзі.” 

Кік  аппітаі  іїотбТараіраззріНкакіма.  ІІ5ааИкакі\л/а,  ікБІББІа’рбохл/а. 

АтГНка  б’оИїа’рахл/аа^аИкааТірі.  5окапГБІБІі[\л/а]  ті  ОНкоІокі,  “Тзіта 

кіІзїІорїїЬра?” 

“Кі  атоуа  аоіікіїуі  пїіооіббрааіоо’ра.”  Кі  аппї  аиапізІара’раїззроЬраиззкакіма. 

ІкзіББІа’рбохл/а. 

Окі  аппауі  тіізізїзіпі  аїапІБІзііуііИкауї,  “Тзіта  кіізіїзіізізізаа’ззра?” 

ОїаапіккііНкауі,  “Кі  іітаІоііра\л/абоІікао’ра.  Аппї  пізіароотоокооіа.” 

МізкаизіізІарікзікка’уііНка  І\Іаарі\л/а.  Кі  аі’збуооИрі’\л/а  І\1аарі\л/а.  Кі 

іізїїзіарїїзізіуііііка.  Кік  аїпаі’роіпаоНкоуітта  аппаНкао’ка  ііЬіауіізІзіма.  Кі 

бтікзітауі  іііззза’раііаріуіуаама  кіріІааакііуаа\л/а  а\л/аакіззіуаа\л/а.  Атїкзі 

ііІапмуііИкі,  “Отікауї  ііТаТпакоохл/а.  ТзааІїїао’  ааНкапізІартл/аЬіао’Ізікзі?”  Кі 

атокзі  ііІапїїуііНкіаа\л/а,  “Ропока\л/а!  АаНкіїа’рауаакзіпокззаІаша.”  Кі 

ааіікіїорїізіззкараїїама.  Кіі  кі  а’уіппіаа\л/ауі,  кі  ііорїізааіарікзізізіуаамауі.  “А’уа 

таїарі\л/а.”  Кі  а’уаороокіНкїпаауііІіка  ІМаарі\л/а.  Маапїзізззарззаама. 
МаатїзПзікоІокіНкіпГуіпауі. 

(№ака  аТзоокоИТапіі\л/а  іііатаїззїоппомауі  ізІІзікбІокіИкіпїікзі.) 

Кіі  кі  ііізїзиокзіріккззаїама  ІМаарі\л/а. 

Кіі  кі  аппауі  таіїапізізіїзіпікаїама  Маарі\л/а. 
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ІААРІ  АНО  ТНЕ  РОСК 

І\Іаарі\л/а  аппао’ка  піїаїкаіІарііІБІпікаїаІірі.  Атоуі  оІзїккаїїБа’рББІпі 

оІокзІБїоїакББІпі.  Аакіїзіпікаїоо’ра  аппоііка,  ИААРІМА  АШІНКА 
ОТ5ІТОНКОТАНРІААУІ  ЛЛАААІ  ООНКОТОКІ,  каїїарііІБІпікББІпі. 

Атоуі  ІБІБЇкББаокііуі  аппітауі  ааІікііІ55іі\л/а.  Маарі\л/а 

таїїоіііа’рамаамаїїкаама.  ІіНрбкоНіа’рамаамаїїкаатііуііІіка  атї: 

оті  аарї’зіуі,  кі  оті  зіпораауі,  кі  оті  ііпїїуі.  Атїкзі  ОББкаїкзі 
іуІ55к6’оИкапаї\л/аапаІ5Ітіуаік5І.  АіІаІБіїБІкіт’БоуіуаікБІ. 

“Ауаа  атоуі  тііБІакББкітта  аЇ55к[аН]5І1:5Іракк55а’рабріі\л/а.’’ 
Иаарі\л/а  аікіттіуііНкауі  ііІапЇБІБІіуііІікауі,  “КіІаакоЬкоїо  паіаї\л/а. 

КіІакоИіБІІаоуікорм,  іікіппорм,  іікіппарзБІ  іззІоуЇБІ.” 
Кік  ао’оИкоїБІіуііЬкауі. 

Окі  БОІатотаІарооуііИка.  АаНкамаараІоІіБбоуііІіка.  АіІатББоокіїзіпіта  тї 

Бббіауі  аїІБїаіНїББІма.  Атоуі  [РааНі:]бтаНк5Ікітїуі,  бтізІБІ  тіІБІакізІБІ 

аппііНкауі  їіИїб’ІатііИїБІіууа  тї  таакББооїаауі.  [Кі]  аїББкіІарбкБка’БіуііИка  атї 

ббИкоїокі,  “Ауаа  ато  ббНкоІока  аЇ55к[аН]5ІІ5Іракк55аарабріі[\л/а]. 

Ак5ІкаМкооИк(...ооИк)оок55і\л/а,  піїаакаїїоЧоома  паіаї\л/а.”  Кі 

аІБІраккББаапіімауі.  Кі  бтаїїкао’ка  БоїатаіїБІІБІаротаїарбома. 

ЗоїатІЇБІккатоІікаараІББаріаама.  0’ка\л/аакоокіаа[\л/а]  атї  ббНкоїокі. 

ОїаапіккііИкауі,  “Кі  ааЬкаІ55к5іпо\л/аа\л/ауі  атоуауї  ббЬкоІока 

аї’55к5Ірабо’їотоа\л/а.” 

Кі  аппітауі  оізїіама’коокауі.  МЇБІаа’пІБїБЇріокзка’ББрі  атоНка 

капамаараІоНзооНіББка.  ІіІБЇпіИкаІБІтаауііИка,  “Аа  пІББкапакі,  атокао’ка 

ОоНкоІока  кіїааНкіїа’рауаакБІБїоїоамаама.’’  Мааріша  ііІБЇпіНкаІБІтаїБІіма  атї 

Зііпораауі.  Кік  аппао’ка  5ііпораа\л/а  аї’1:55аорріпїИко\л/аа\л/а.  Кік 
аІ5ІпіІікаІ5ІтаІ5Іі\л/а  Ііпїїуі.  Кі  ата  ОоНкоІока 

БО\мбоІатоНіокіІ5Іпака’5Іі[тті\л/а]  тї  Ііпїїуі. 

Окі  аппітауі  та  Аарї’зіуі  аІБІпіНкаІБІтаІБІіуііНкауі.  Кі  та  Аарї’зіма  ті 

а\л/аІ5Ітаапі  ііїБзарІБіїаНкарішауі.  Кі  ата  ОоНкоіока  5оІатаа\л/а’коуі\л/а 

Мааріуі.  Окі  аїЧзіккауі  окі  І\Іаарі\л/а  аї’55роНраі’рііуі[\л/а].  Кі  та  ОоНкоІока 
Боїато^оИіБІІББкБІпака’БІ^ауі.  АтїНка  капамаараІоНзооНіББка 
ііІБЇкіИкіИіаіпакоуіта  атоНка  ОоНкоІокаНка.  Атоізізі  АзбуіпааріооуіІБІБІ 

аппіНка  капамаараІаНзооНіББка  ОоНкоІокзїіІаНіаауі.  Аппітауі  атоНка 

ОоНкоІокаНка  ааНкіІо’І5Іпака’5І\л/а.  [Маарі\л/а  аппіауі  таіїапіБІокБІБІоїоуііша 

ОББкаїкзі.  Аппі  кааїапізїаіпатта  ііпїї\л/а,  кі  зііпораа\л/а  кі  аарї’зі\л/а.  АппоНка, 

І\Іаарі\л/а  аппі  таиапЇБІБІроЧоуіімаікБІ.  Кі  аппаНкао’ка  І\Іаарі\л/а 

БОІатаіїоНі5ІІ5І:ара’ра\л/аа\л/аНкаа\л/а  бтіНка  тааНкаІБІІБІІоЧооНзі  атоНка 

ОІБЇрраІБІІБІБЇОІБІІ’рІ. 

Кі  аппіауї.  КіїакіїатаиоНіБІїБІпікооНроаама  ІМаарі\л/а. 
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Бсакгасе 

Кі{аак5ЇкаіІарііІ5ІпікооНроаа\л/а.  “РаотаккБзкіота”  піїаакоІіІБІІБІпікі. 

АттоНка  таїБІма’рГпаірокаауііііка  аакіїкоапііЬка,  кі 

ааІіБІкББкаіккіпа’раакіікоапііИка.  Кі  атбуа  таїаріуі 

тааИкБІатіІа’роИїаіББІБІуіттокїіИк  [т]аапІ5ІаараіІ55рі.  Кі 
тааІауботГГНкааІБІкБ.  МоИкоИкамтаИкііИкі  аЇБІатірабоїБііуііІіка.  Оті  бппі 

оІ5Їпа\л/аІ5оро\№аНі5Ї’5аккііНка  отоНіББамаауботіНрі.  Ота  аакіїкоапа 

аапііуііНка,  “І\Іаа1:б’5І\л/а  піїб’їоока.  АппауГ  аакоИїа’рб55каа\л/а.  Кі  оті  бппі 

БоІатіІа’рірбауі’ІакГуііИкіпі.  ІІапЇБІБІіуііІіка  оті  оіапі,  “АакоЬїБікіїма 
ІМааІб’Біма  кіІБїбуі.  ІМііБІбаппауі  піїаакоИіа’роББкаа.”  Кіота  аакіїкоапа 

БОІатіїа’роНіББкаі’Ба^ааііБІ’ІакіуііІіка. 

ОіБб’каапі  ота  пїпаа\л/а,  іїБІрараіпоуііуііііка  ІМааІб’БІуі.  ОіБІЇапіккііИкауі, 
“Аппа  аакіїкоапа  піїб’їакББІпі.  МітааІооЬкБІаІамааІБІкБІ 

ааІікаіроіпаЇБІоІоаЬБІ.  ІМіІБїоаппауі  піїаакоНіа’роББкаа.”  Кіаппітауі 
ііНкБІрбїпаІБІоІбауііНка  ота  аакіїкоапа. 

Кі  кіотауі  БааНкбтааріуііІіка  іттакБі’піуііНка  кі  ікбкаауііНка 

а’пооИраріїаріуііІіка.  Кі  ітааИкабИрахл/аккББкіуііИка  кі 

ііНїабИкапіттіао’рііИка.  БоїатапіБІаіпіИкаїауііІіка  “РамаккББкі.” 
МааІаоЬкб^ооБІЇНкааїБІкБІ.  АоИкапіБїБЇтіттауііНка.  Кі 

ао’таЇБамоНкоіЧакіБІіІікі  аЇБІатїЧапІБІараЇБаокібоуііИка.  ІМоІікаЇББІаауііНка 

тааНкоНкоірарао’каапі  тааМкоИкоПБІІоНкоіротікка’ріБііІікі  ораіїаріуББІпі.  Кі 
ао’таЇБамоЬкоіЧакіБІіІікі  аЇБІаті’ІапіБІараЇБаокібоуііІіка.  МоНкаїБІауііНка 

тааНкоНкоірарао’каапі  тааНкооНкоНїБІЇоНкоІБока’ріББІ  ораіїаріуББІпі. 

МааІаікакБЇпара’ріуіїМка. 

ІМатЇБІБІІаріуііНкі  отїкБІ  опббНкаоїоі’ІБІкаккікБІ.  Ато  кіріїаакііуііНка 
опббИкаоІоіЧБІкаІотокііИкауі  оїБІБІоїббИБІі.  Кі  оті  аакіїкоапі 

оІББка’уаікіїптокііНка. 

Кі  оїаЇББкаікітїуББІ  оті  кіріїаакііуі  кі  оІБкаакотіттаНБІ  оті  пїпаірокаауі. 

Атбуі  таїаріуіуі  тІБкіІбЧБІБкіИіБіїуііИк  таапІБІаЇБиБікапІБІоІбуііНрі. 

ІіїапЇБІБІкБІтБІаауііІіка,  “МіїаакБІата’рауакБІБІарааїама  аппота  таїаріма. 

МіІаакірроІотоІоіІБІпікома  атаб’ка  аакіїкоапаНка  паапІБІаїкБІтБїааНрі.” 

Оіаї’ІБІпікоаІіБІ  оті  аакіїкоапі  оІБІЇапіккііНкауі,  “[Мііб’їока  І\ІааІб’5і\л/а;  аппауі 

аакоНїа’роББкаама.  БоїатБІааІа  кааНкоНкоїїБіїо’ІббНБІ  ІМааІб’БІма 

аакіїоїоі’ІБІкаїоота  коББІокБЇБІ,  аппітауі  ааНката’ріїоНкоиоНрокабрао’ра.” 

Кі  іїапЇБІБІіуііИка  оті  кіріїааакііуі  таапІБІакоНкоіїБІІо’ІооНрі  Мааїб’БІуі. 

ОБбІатапіккііНкауі,  “МтааІооНкББкБІпіїНра  каапіБІаакоНкоїІБІІо’їооНрі 

Мааїб’БІууа.  Кі  апп[і]  аББаакББІаатапІБїаріпаарбоїауі  аакіїБїБІіНра 
кіїб’ІаааІІБІітауі  кіїауаакББроттоокі.” 

Окі  оБбІата’рамаі’їБіпоотоокііНка,  кі  ііІ5а\л/ааИкоокііИка  оті  кіріїаакііуі 
тааНкооНкаа\л/аІооНрі  кі  тааНкаіББІБІЇБІкаїооНрі  атіка  бтоНГауаакооНрі. 

АаНкББІатоНкоіїотаїарбоуііНка  Ра\л/акк55кі\л/а.  Кі  аппаНкао’кііНк 

ііНїа’ра\л/аа\л/аНкаауііНка.  МаІБІкІЇБІБІ  аІаті’їББакоуаараоНріуііНкі  кі 
акаІБІБІБиатаауііІіка.  Кіапппітауі  НатББокооїааІІБІтііуііИка  оті 
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такбуіуїїНкіпі;  аГзорбхл/аИізТізаїзііуіїИкауі,  “Мізаа,  Іза 

[піїїакооНкапізІіоНкоизіїо’їббНра  ІМааІб’зі\л/а.” 

ОізїІзіїараі’зІатаїїзоокііНкауі  оті  кіаауоуі  кі  оті  кзїззкзїакіуі  кі  оті 

зГкззіпораауі.  Кіаппіауї  оІаї’ІарїїріоокііНк  отїта  отаНкауаоНкїїуііНка. 
Іззкаї’зізІзікбоуііНк  Ра\л/аккззкі\л/а  зІатізПоНкіНізїїуііНка  кіаппатаокііНка 

зІатотао’каауііНка.  ІіІзірараіпоуіуііНка  ко’котїкі’зотті. 

ОїзїІззоромаНізіізаккііНкауі,  “Така  кіІ5Іб\л/а  кі  аппота  кіІзїІаікїїНра.” 

Аа  п   і   5І5  му  і   і   М   кау  і ,   “Ауікзізатома  паапізІамаіїооНрі.  Мііаараізааїзїї’ра 
МааІб’зі\л/а  оокббмауі.  ІМбтоНіаіІарбо  МааІб’зі\л/а;  піїзікакотіттауіпі 

аппїуізкауї  оіб’їакззіпі  аакіїкоапіуіпі.  ІМіІзїїкззїаІауіпауі  пааНкаакїїуоозаїоНзі. 
ЗамоНкбіїззроттооїзііпікі  аппота  піїаакззіатіїотаїзкао’зі.” 

ОізїїапіккііНка  ко’котїкі’зотті,  “АппїНкауі  кіІаакзїпііИра  таоНзоокб\л/а 

аакоратізїзпл/а.  Рііпікб’рооіа.  ЗоїатоНіззарооІ:;  аппіНкауі  кіІаакоНізіїоЧоо 

Мааїб’зіма  оокббмауі.” 

Рамаккззкіма  ааНкзІатоНіззарбоуіііНк  отїк  тооНзокбуі  кі  оті 

оІаї’їо’їооНзііНк  іІароратооНізі  ізка’пізІаараі’Іаата’рііуііНка. 
ІМізИбмооНізізІзі  атока  тооНзокбуіка  пмІзіТзікзкіИіаіззІзіуііИкі 

капабтіа’пїізіизбул/а’рірі’каапізізі.  БоїатікакоНіаіІззкбоуііНкаіізІзі 
тааІоїоуіІзікаїоотіїНкааїзаізїзі.  5аакіооИі;а\л/аа\л/аИкаауііИка 

іІатззокіїб’їаааїїзіітіуііНк  оті  зааНкбтааріуїїНкіпі.  ОізїїапіккііНкауі 

“Мііз1;6\л/акаока  іірізб\л/ааИза.  Кіїаакіїаріріоо  пїппа  оокбб\л/ауі.” 

АаНкзІатаараїзіуііНк  Мааїб’зіма  іїапїзІзііуііНка  Рамаккззкі, 
“Кікаїзатабпїіпіімаїо  кааНкоНїоіззкаїоНзі  аппаНка  піїоІапзкаапаНк 

аакїїкоапаНка.  Міізіоаппао’ка  аппі  кбтоНїапізїзїпа’ріі.  КбтоНіапізїзірбоІ; 

кааНкооНізіїззкзіпіззі  рааНкоНкбуі’ззіпі.  АппоНкауі 

аб’І5ІІзк55І:5І\л/а  аппі  апізіарііуі.  АппоНкауі  кііаакаізіатаіїзоо 

каапізїзїїзііНїаЮНрі  кааНкапізІа’раіззрі.” 

Окі,  ІЧааІб’зіма  аапізІзііуііНк  іірІ5б\л/ааНзі  кі  Ра\л/аккззкіуі, 
“КіІаакзІзіуззкоокіНроаама  піізббуі,  аппі 

аакапізіаратїіізїкзіоуззізііуааша.”  АаНкаїкзізІа’раїзїпа’заІоотііНкіаама 
отїзізі  таакззізіуззкаапізізі.  Отіта  пї’іоіббтізізїуіта  зоїатіїзіріітїїНкіаама 
кі  абтаїарзІзїуіуііНкіаама.  АіІзікзізІзІзііуііНкіаамауі  аппї  таїїззізїкіуі 

зоїатаїзіїзіріітііНкіаама.  ОтоНізізбмаНрі  оІааІззакззІзіззііНкіааул/а. 

Ра\л/аккззкі\л/а  тааїзікакаїїоНкоуікіуііНкаама  оззіокзїзі  кі 

ааНкззка’пізІа’раіІзіімаарапікарїїуііНка. 

МааІб’зі\л/а  іІапїїуііНка,  “Ато  капаа’раізїуі  піізїбхл/а  іїоНкапао’їзіма  ааб\л/аНзіпі 

кзіізізікбуі  кі  зокіпакззіпі  іуікїіарііуззіпі  кі  капаїїаата’ріі  атозізкауі 

піїакоНіаоНкапаотаїзкаНїооНрі  таїаріма  оїаїзїтоуіНкаапізІзі.” 

Окі.  Ра\л/аккззкі\л/а  оІаї’кзізїа’раіззкзіпітааїзоокііНка  МааТб’зіуі, 
ііїатззокзіпоуііуііНка  ііНкіїзїкаттікз  кі  тібНрокбуікзі  кі  такбуооНзокоуі. 

Кіаппікауі  ііІззкззаїппізбоуііНка.  Ра\л/аккззкі\л/а.  МаапізІзїпоуіззііНкі  оті 

аакїїкоапі  бІззкауззІзїуіттокііНкауі.  БоІатііботїуїїНкіпауі.  Окі,  кіаппітауі 

іІа’рауаакоНїоотііНкіаама  пііІаакамаамаиааІооНрі  оокаапізізі.  А’уїїрозі 

аї’їзізі  тїїпізізі  ііабкоуззкоама  ІМааІб’зіма. 

Окі,  кіаппітауі  їінкакбїзіул/а. 
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Нош  тне  Веак  5тоі.е 
тне  Снііуіоок 

Кіаауоота  ОІБІІБІкато’заїоо’рі  Бі’кззброуі 

КаіІарііІБІпікзБІпа.  Оккі  кіІаакооІікіїзіпікооНроаама.  Міпббіїкапізііооііізіі’рі. 

Оккі  атоЬка  аі’затбуі.  ІкзГрапао’їоНроІаауіІіка 

зоїатіїаа’ріттікома.  Окі  ІББІбуІББІ  іуікаїраЬка’ріі\л/а  іікауіік55Іоуіі\л/а. 

Зоїатіїаа’ріраНка’рііма,  кбпззкоуі. 

АраІоНзооНізі  ііНіб’ІзікоКззкаіззїоуііул/а. 

Окі  атоіпка  аГїатзоокіїззамаіззкаакзі’кззоротіуі  оіарі’зіпа. 
МааІаіззкаак5іірб\л/а  кі  кбпззкоуі  атоуі  тааИкооИкзаауіпакоИзіпі.  Окі  атоуі 

біарі’зіпа  (аа)  ііІоИкапокоппауауіі\л/а  зоїаті1:а’роІікапауіікбо5і(уаа)\л/а,  атоуі 
тааИкооИк5заатз5аа\л/а  кі 

атоуі  тааНкооіікакаоНкооІоІаапіаама.  Окі  атоуі  пїпаа’зіпа 

зоІаті1:оИкаппбо\л/а  тааНкооНкіїаа’роЬкоіззкзіпі’зіпі 

б’оИїзахл/аауііротіИрїааул/а. 

Окі  атізїоіік  зааИк6таарі\л/аНк  апізіарззіхл/а  ауікзка 

кГттаїа’рзікзка,  аппікзкауі  іуікаїрізаІоНкоуітті.  Ата 
зааНкбтаарі\л/а  атізізі  опббИкіі1окоо\л/ауі  пооЬкіїабріімауі. 

Кі  ііізїпііікаїзітаахл/а  (ауоо)  атоуі  атоуа  капабтіа’пізїзірі’кззїі  раубиаауіі  окі 

атоуі  каа\л/а’ротааІікаауі. 
Окі  атбкзі  зоїатіїзіїарбоуаахл/а  атззізї  зааЬкбтааріуі.  Ііїзїїзірііттіаамауі, 

ато  аарРзіма,  кі  ато  зїрізиоо\л/а,  кі  ато  аараа\л/а,  кі  ота  татіаЧзікіті. 

Акауаакзі’пііріїзіуаама  кі  та  зааНкбтааріма  абїоїаама 
іїзіїаГкзізїоНзоуіуаамауі  кі  іїабоуіуаама. 

Іііатзізіімаікзі  та  зааЬкбтаарі\л/а,  “Маакзаа\л/аі5каакзііро\л/а?” 

Оізїїапіккаікзі,  “Мітааіззкзіпіі’ріппаапа.” 

Окі  ата  татіа’1;5Ікіті[\л/а]  зоїатіїззріаапізіааул/а,  “Тззка  татіаЧзікітікзі 
бкаізао’оііріззіза’рззі  атоуі 
іС)І5ІпббИкоІ55кзіпіттіаа\л/а  іікзіраарікзіттіаа\л/а  аппі 

іііззїзіуіі. 

Окі  та  татіа’їзікітіма,  аі’ІатзокіІапіі\л/а,  “Атоуі  тіїзіакі  аппітауі 
а\л/аІ5ітаапа,  кіаауаа\л/аІзітаапа.  Аппатауі  кіаауо\л/а  ііізїрззіабрііхл/а. 

Аппатауі  іііоїа’рііііра  ота  кіаауо\л/а.  Аппіауі  ііїзірззізіззкзіріі’ра 
араШззкіпіІзітаап.” 

Окі  ата  ота  зааНкбтаарі\л/а  ііапїзізііма  атікзі,  “Окі 

аззаака’рауакоІооНкоіззкзіпііка.” 

Зоїататоіікапауіззїарзаотаїарбоуаама  бтікззкао’кіаа\л/а.  Ата  ота 

татіа’їзікітіма  іііббтааізіпл/аікзі.  Кі  ата  ота  зааЬкбтаарі\л/а  аппіао’ка 
оіааіікбуіппітаапі  ііЬрааІоота.  Окі 

атбкзі  каа\л/а’ротааНкаа\л/а  атоуі  раубїїаамаа’  ііраїїарііуаіїзіуаама  аті 
зааИкбтааріуі;  ауіізооуііуаа\л/ауі  кі  абНкооуі’коуіуаа\л/ауі  кі  атоуі 
аїкіппоНкоуіуаа\л/ауі  ко’кбуі  ауо’каазаа\л/а. 
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Окі  ата  татіа’їзікіті  Ї1апм\л/а,  “Атао’ка  аппїГНка  кіаауаа\л/аїзітаапіІіка. 

Аппатаока  аппааИка  кіаауомаНка.” 
Окі  ата  ота  зїрізиоома  їіІоИібГрзБїзззаЧзіта  атіта  араіікїззкіпїізітаапі.  Кі 

ата  ота  кіаауо\л/а  зоїатіїзірізізі’іакіма.  Ііуііпарї’їакіма.  Кі  атї  тіізїзїзі 

іззізіма’зімауі  аппіауі  зоІатоНїззара’ріпіімауі.  Окі  кі  аппоіікао’ка  зїрізїїоікзі 
кааїаіззоЬкаріпіуі. 

Окі  ата  аараама  ііапїзїаама,  “КітааІаакзірізІзітток6\л/а  кііоіірб’кіікзіккіті 

атоуі  кбпззкоуі.  ЗоїатооІікаіїзіїаротааІікааїа  аті  кіаауаамаїзітаапі.” 

ОіззкіїбЧоо’зі  аті  зааіікбтааріуі,  ііїапїїша  ата  аараа\л/а,  “ІГтапіі\л/а  ата 

татіа’їзікітіма  аппітауі  іізїрззізіззкзіріі’ра  араіікїззкіпїізітаапа  аппіуао’ка 

аппііНка  зі’кззброуіНка.  Окі  пітааіззкзіпіі’ра  піїааНкоНкоіїо’їзіі’зі.’’ 

Кі  іі1апіі\л/а  ата  зааИкбтаарі\л/а,  “Атоуі  піїааіікоуіппітааппі  піїааакіїо’їзізі 

ата  кіаауо\л/а  аакоИїзіІззауіїаріуііхлАауі.” 

Окі  ата  зааіікбтааріша  тбуі  атоуі  рТГИкооИїзі  тїта  кіаауаа\л/а1зітаапі 

зоІатіІбріі\л/а.  Ііізіїараїаі’заірокотззізітаама  аті  а\л/а1:5Ітаапі.  Аоо’Ізізіі\л/а  кі 

аппатаока  ата  кіаауо\л/а  аї’іааіарокаама. 

Окі  аппітауі  ата  аарГ’зі\л/а  ііізіїзїрііттауі  атї[та] 
кіаауаа\л/аІзітаапі.  ІІоЬк6їїзіікіпаіІаратіотааНкаа\л/а  аті 

аараИкіззкіпГізітаапі.  ІіІзїппОоттззІзіітауі  кі  ііїзаб’тззізіітауі.  Кі 

аїїаоНкзіккіпаа’раіІаріуіма  тїта  ауо’каауі. 

Окі  іІотаІар(аа)55аакаро’ї5ітіаа\^ауі.  МааізікакаоНкоІїароЧзітаікзаамауі. 

Ііїзіуіізабіоріі’ра  аті 
араЬкїззкіпїІзітаапі.  Ата  аараа\л/а  тааїзіка’ка’раоЬкоиарззІзїтааїзікзауі. 

Окі  ата  ота  кїїіокііма  іїаапмхл/а,  “ІМізауі,  “МіїааИкооИкіїззаака’ро’Ізіі’ра.”  Кі 

аппауїі  ііаіаїкамаїоотауі.  Атоуі  атоуі  ааіікапаакззіпі.  ОЬкзізїзі  піііа’рііма.  Кі 
іїоНкбиарззїзітауі. 

Кі  атї  зі’кззброуі  іїззаауіуіма.  ІІззабЬрарокаіма.  Кі  атоуі 

ііотаїарззі’кззорома.  ІіїоИкапаотаІарізїзіІзііхл/а  кббпззкоуі. 

Окі  атоуі  аоНкїїуі  оізіїарї’їзірроуі’капі  ра’кзїкаїїкоуі.  Ата  кїіїокііма 
зоїатоНіззізааккітіімауі. 

[0]кі  кі  ата  кіаауо\л/а  ііІзірббкакі\л/а.  Аііото’іараізооіотакіма. 

Атїїта  оїззауіпакоїізі  зі’кззброуі.  АкаоНко’їзіі’рауі. 

Кі  аппоЬка  аїзоокоЬіапіо’ра.  А’уіірозі,  аі’рббкакізі  кіаауоікзі 
кааіаіпіккзіуаама. 

Окі  аппоНка  їтакбтаіттікооНроІазі  іззіоуїззі 

аГзоІатТізіккатікіЧзіізї’кззорохл/а.  Атоуі  іїаїЧаатіікзізІзіко 

кііатаїїзіїаїіїаако’іззіоуіма.  Кі  аїїоНізі’їааті’Іакіо’ра  аі’зї’кззорозі. 

Аппо  кзааіікоуі  ііабрао’рі  іїббНкапізїаїоИріИїзі^а  зі’кззброуі. 

Кі  аппіауі. 
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бНОБТ  РіРЕ 

Окі.  МіїаакіІБІпікаїоо’ра,  “Боу’БкзіуааЬкоуіппітаап.” 

АтоІіка  пїпаамаНка  а’5ІІарі\л/а;  окі  їкББкопаїа’рББаїоота  озаатзБіпі  кі 

ОБО\л/66 Ибі п і .   Кі  тї  аакїїкоапі  оІБЇЇпііпімаїауі  ікБЇпооНра’рББЇуіпауі  кі 

їккоНрокБІуіпауі.  Кі  тїкБІ  бтаЬкїІаріуіікБІ  05бІатіі1:а’р55а\л/ааІі5ЇЧ500каік5І. 

ОіапіккаікБІ,  “ІМооЬкїїїБітіуі  пооЬка’рББаріІ,  ІБкопаїа’рББІуі”.  Кі  та  пїпаама 

аапІ5І5Іі\л/аік5і,  “5аа,  ато  аппауі  піІаакойрокаоріітаа\л/а”.  Кі 
БоїатаИкаріИіаІБІіхл/а  атї  аакмкоапі. 

БоІатііІа’ріІБІкіааИрГка’раорііуаахл/а.  Кі  ІбкББкаіБІБІ  а’уакБЇкБІБІБІкоБІ  та 

аакмкоапа  іїаТпіИкоИіоуі  опаарііті;  кі  та  пїпаа\л/а  аЇ5ІатііІа’раІі5окїтоІі5і\л/а 
аїЧапІ5І5іі\л/а  ті  піїїаііїауі  аппі  пооМкаїїаіпіИкіуі.  Окі,  атїкБІ  отаИкіІаріуіікБІ  кі 

іітауооНкітаауаама  пооНШбігпі  таакооИкоИрокабріітаИрі  та  пїпаа\л/а.  Окі, 

та  пїпаа\л/а  оІББкбпаїа’рББаїо’ББІпі,  окі  оІаакБІБІба’рББаїо’ББІпі  об66\л/оИбїпі 
таНБІІауаакБІІБІароома.  5оІатЧарбо\л/а  атїкБІ  бтаИкіїаріуіїкБІ 

оІБЇІа’раоїіроіББкіпокаікБІ  тааНкоІпІБЇЧаатаІБкоЧооїірі.  ІЧотаїарбома  ато 

Рі’кБЇЇкБІ-оїБЇІБІроНааІірі.  ОіББкбЧооІіБіпі  БоїатББоокБіпіта  аті  абЬракбуіїїБІ. 

Окі  атбкБІБка  аакїіуі’і  а\л/аа5апіуаа\л/а.  ОіБІпбаІіБаікБІ  БОІатББкБІпіта,  “Аа, 

пірріїаата  акаоЬка’р55і\л/а.” 
МааІБІкакаоНкбЇБоуіЧакї^ааІБІІБІ.  АтікБІ  бтаМкіІаріуіікБІ  оїаапікка, 

“КЧаак555акітта[\л/а].  Кі  аппоіікауї  пооІікГіоІікіітіІ  ІББкопаїа’рББІуі 

аа’\л/ббка’р55іуі.  КіІаакооИкїІоНкооИкбуі  пооІікаакоНіББарбома  кооІіБокбуі.” 

АтїкБІ  аакїїкБІ  оІаЇББаттаііБІпі  501:ат55коІіі5ЇІ55ка(ауі)6’к5іпатта.  ОоБІбуі 

тааІайоІпІБІІБіктл/ааІБіІБі  пііраїїаріуББІпі.  Кі  тї  акї’каапі 

аЇББкаИБоИїБЇЧа’рахл/аа^аИкаахл/а. 

Окі,  ао’оИкотїЇБІ  кБІІБІБІкбтта  тІБкббИкоИїБІІаіІБокїЧакіхл/а.  ІіІаЇББкБІпіта, 

“Мірріїаата  ііїатаЇББІоппіті  апбкБікБІБІБІкоуі.”  Кі  аппі  тіБкоНіБЇїаабБІЧакіма 

аппоНка  тааїаІЧББкБіпїтааІБІІБІ  ко’роІіБЇпі  атїта  оІБЇІа’раЧаріуіНрі.  Кі 

оІааІББкіІо’ІБІБІББІпі  ато  Рі’кБЇЇкБІ-оІБЇІБІроНааІірі  кі  та  пїпаама 
іітЇ5а\л/аІ55акіті\л/а  орріїааті.  Кі  оІ55каак5І5Іоо\л/ар55Іпі 

БоїатіїапіБІБІкБітББїаа^а,  “ІМЧаакіроНіББарбома  пірріїаата.” 

“Окі,  кіІаакБіппаарааїоо’ра  кЧакїІБоокБкаїікБІБІБІкоті”,  аппі  оіапікка  тікБІ 

бтаИкіІаріуіїкБІ.  “КЧакоІатіїБІІоЧбо  ті  бтаНкББраІБІкоуі.” 
Кі  та  пїпаа\л/а  Боїатотаїарбома  іІБобкББкаопі.  Кі  аппі 

оІаб^аНіо’ІБЇІБкааІо’БІпі  атікБІ  ББрїкБкоітікБІ  іїББкБЇпіта,  “ІМікауаакіІоЧоо 

піїаїїарооИрі.”  ЗокооНїоуїмааІБІІБІ  атоБка  аакїЇББка  оїаапіккіББка, 

“Зороуа’рооіа;  атокБауі  роокаауі  іІа\л/аа\л/аИкаауаа\л/а  кооНкаІБІБІБІ.”  Кі 
тааІооМіоИкакїхл/ааїБІІБІ  БокаїїооНіоупл/ааІБІІБІ  атоуІБка  роокаауІББка 

ііуїттіуІББка.  Кі  іІББкБЇпіта,  “ІМЧаїЧоЧоо  кБЇББІа’рББкБааНкоуі.”  Кі  атбуББка 

050Іат550каиапікк[ауі],  “Отіауі  тоуЇБІ  ББІоІоуббІїкітааїа.”  Кі  тї  тоуЇБІ 

тааІБІІарІББкїї’рааІБІІБІ  акіїБІЧБІрБІаіББІБІ  ті  ааНкбуіппітаапі 

ііБаріЬіБІтаїоо’ра.  Окі,  аті  ааЬкоуіппітаапі  БоіатЧотаІарбЧакіНкаІіІоо’ра 

піІБбуі  аппі  ааЬка’піБІБоЧакіІікаііІоо’ра  БоокїІБІпарітїїхл/ааІБІІБІ  ті  кБЇББІа’рББІуі. 

Кі  та  к5Ї55Іа’р55і\л/а  аапі5ї5Іі[\л/а]  тї  пїпаауі,  “АаІіБа  кб’оНіоЧооИрі?” 

Оїаапіккауі,  “І\Іі1:абЧ55атта\л/а  пірріїаата  іі1;оІіка’р55і\л/а  ато  Рі’кБЇЇкБІ- 

оІБЇІБІроПааИрі.  Окі  іікБЇккіИкїпа’ріі\л/а  поокбб\л/ауі  аЇББкаИБаЇББІоуіхл/а  піірбуі 
т   а   аі  о   о   Н   ка  б   п   а   ууа  о   Ч55І5ЇЇ\л/а .   ” 

Окі  оіаапікка  аті  кБЇББІа’рїпаауі,  “Мї  ЗікБікаЇББкБааІікоуі  іікакаііїаріуіуі  аакїїкБІ. 

Кі  аІіБа  та  піЧ5ІІарі\л/а  ко’оИчбтаатаіїоІоуіїБІіИіааИрі?”  АапІ5ї5ЇЇ\л/ауі, 

“І\ІіЧ5ІІаріуі\л/а  аппа  піїакотіттама.”  Окі,  та  кБЇББІа’рїпаама  таІїапІ5І5Іі\л/ауі, 

“Аппб  піїБІкакаіїаріуіІіріппаапа  кі  пооИкаІїаауббИкіїїБІ  пікБІБїБікбттББІппаапа. 
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Окї  атокзкауї  аакзірііті  аакГГуі.  Кірріїаата  аакіїзіпа’раізіімаікзі.”  Кі  та 
пїпаама  зоїатаіаіззаттЩма]  тікзі  аакїГкзі  таапіз1;аріріїИріаа\л/а. 

Мааїзікакіїа’раіпоуііууааїзіїзі  орріїааті.  (Боїатаіїзіуі...)  пооИкіїїзіттікзі 

зІатаНзірііті,  зІатззахл/аІзіІзіпа’раГззГуіпі  орріїааті.  Кі  атокзіуауі  заакоуірііті 

зоокіїзіпоутл/ааїзіїзауі.  Оізїіапікка  тї  кзїззіа’рїпаауі,  “Кі  атао’ка  кірріїаата.” 

Кі  іІапГзІ5Іі[\л/а]  тї  аакїї[уі],  “Кііакзіао’оіпро’кііуооііра  кіпаарііта.”  Ма  аакїїш 

аапізїзіїхл/ауі,  “Мї  потоИіо’ІооІіріппаапі  ііізізтл/а  ко’роіізїпі  окі 

ізизбоИкоу’ззіпі.  Мї  ізіїзббіїкоу’ззіпі  піїаакзіроуіззкзїзіі’ра,  кі  піїзікаїззіопгііі’рі 

[аіпокзікзїзізікоізізі  кі  піїаакоііро’кііуоо.” 

“Окі  ііпаб’каіззкзіпіиаакі  кітааІакоНкоїїамауакіаама  кірріїаата.  Окі. 

КітааІакоІікоизіїоїоЧзітамааїзіїзі  оїзікзїззїа’рззіпі.”  Кі  та  пїпаа\л/а 

аапізізіімауі,  “Аа,  піїаакаіззкаНзаїззкзігііі’ра.” 

“Окі,  кііззібппаїакотіттаїїзіпі  кірріїаата  ко’оіпіоїззатташ.  Окі, 

кіІаакооЬкзіро’ІзіпїуззШо.  Окі,  атбуі  ааИкбуіппітаапі 
кіїаакоИраИкауіИроаахл/а.  Кірріїаата  аакзіззїаНїоотауі.  Окі  кііз1;6\л/а 

кітааїакоНкоиараІззаттама  кірріїаата.  Іккатараіззаттаіпікі 

аакзоіатаїззкіїароома  бтаЬкззраІзікоуі.” 

Кі  та  пїпаама  кі  тї  оррііааті  зоїатотаіарбоуаама.  Кі 

оізашбіікоиараіззаттїуіззіпі  опаарііті  та  аакїїш  іІотаїарїпіИкоИїоуііхл/ауі. 
АаНкаїЧзоокзкаопіаама  оІамаїїооЬзіаама]  ііізіпїттіаама  тіізіакізізі. 

Кїіззкзїпітіаахл/а  пікауаако’ІаНкауіИріппаапа.  Боїата’раізізі’ззкаауаама 

ііііїззїїуакіооіізіаама  аппі  отаїїапіккіаама  аппї  кзїззіа’рззіуі 
тааНкапізіїзіззаама.  Окі,  (ііізіїарашіїкау...)  ііізіїараіікауїуааш  оокбб\л/аа\л/ауі. 

Кі  піЧбуі  зоїатаїззкаїіЧаатабрііуаама  іікіааИрікабрііуаа\л/а.  Кі  атікзі 

бтаИкіІаріуїікзі  зоїатіїззкзіпітіаама,  “Аа  кітааІакооЬкбпа\л/аоІікоуі 

заНкбтааріооко’зпл/а.” 

Боїата’раїаіззімауі,  кі  іїбтаНкіїаріуіуаама.  окі  іізізїї’ра  ко’кбїзізі  та  пїпааш 
іІауооНіоуііма  оїаккаікзі  аїІ5іпікооІ5Їіуїзаа\л/а 

кі  ато  акоНізіІа’раї’роуіуаама  озаатззоаауі,  озомббіїзоаауі.  Окі 

аїзіатіїа’рїітаїзііма  тікзі  оіаккаікзі.  Аізокапізізікзїтззїаама, 
“МааНка’рооНкоІпкоокоуззіпі.” 

Кі  атоИка  кзіізізікбуізка  ііІбЧзІзііма  ііїа’їзітаама.  Кі  тї  орріїааті 
іззкаї’зіпа’зїуіпауі  озбіатіїзізизі’іакіуаіізоокауі  ііІзїзІарааНкіо’їоуіімауі 
ііізірї’ззкіпао’заїзіімауі  ііапїзізіімауі, 

“КіІаїзІатаїпііИіаїзка’зї”  аппі  кзїззіа’рззіуі.  Кі  аппо  орріїааті  тааїзіїзіпоуіі^ауі 

акаїїаіззка’зіїаріуїуіпауі,  оізїізізізїкзкіаакаккауі  кі  іііззауіпакоуіта  та  аакїї\л/а. 
Боїатззкзіпіта  акааІІаіззкіІароо\л/а  бтаНкззраїзікоуі. 

Мїїїа’рааїзіккіИкїпїооИзі  таапїзІззамааИзі’їакіНрі  оІзїІоІоотіїзІараїаііИрі 

орріїааті  аппіауі  таїїапізіззіма.  Окі,  тїкзі  бтаНкіїаріуіікзі  оіб’їаааккікзі 

зоїатізіарззкоуііул/аікзі  аапізізіімаікзі,  “ІМіІауаакзіізІароо.”  Аі’затіко’коо\л/а 
іііотаїароома.  Аі’ріо\л/6о\л/а  тізка  зоїатззоокооіііоуїма  оіапїуіззіпі, 
“КіІауооНко.”  Кі  ііззїпікіпззізїїріооізііуіуааіма]  кі  ііотаїарбоуаама; 
іїї5І1;арбоуаа\л/а  бтаНкзраїзікоуі. 

Кі  тїкзі  бтаїпкіїаріуіікзі  пГі;а\л/аа\л/аІпкіаа\л/апіуаа\л/а 

зоїата’рауаакотооріітіаама  аті  ааИкбуіппітаапі,  кі 

іІзїккааНкаапоІпІоотіаашуі.  Кзіізізікбтта  ао’оЬкбтіззі  кі 

іІа\л/ааро’Ізітауаа\л/а  кі  ііИїзіІаПаатікзізїзіко;  ІзааЬіаш  зауїррота’рііуі  ті 
ааНкбуіппітаапі  оІауіпарззкоокіаа\л/а;  ІзааІіІа\л/а  та  кііакотіттауі 

іккатоііка’рззіззі  ті  ааіікбуіпіттаапі  ііІаїпіИкі\л/а  аПіоНіззокіттоІізіуаамауі. 
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Теасніічс  Астмтіез  Рок 
И (Ї5АНКЕСАНК  АЛ/О  ТНЕ  ГШОй 

і_еуеі.  і:  Срее  ЕС5-3  ок  Срее  10 

Соіуісертб  А^  5кш$: 

Теасншє  Астіуітіеб 

Тне  Окаі.  Бторутенек 

Іп  ргерагаРіоп: 

•   СопРасР  БРогуРеІІег  \л/е!1  іп  асіуапсе.  Сіує  сіеаг  іпРогтаРіоп  аЬоиР  \л/Иаї  іб  НоресІ 

Гог:  Бїогу  аЬоиР  МТБаНкесаНк  апсі  І   Не  Ріоосі.  Теїі  БРогуРеІІег  Но\л/  тисН  Ріте  \л/Ш 

Ье  БрепР  аР  РНе  бсНооі. 

•   Таїк  Ро  БІисІепІБ  аЬоиР  \л/НаІ  геБресРРиї  ЬеНауіоиг  їо\л/агс!  єісієгб  апсі  БРогуРеІІегБ 

іб,  апсі  \л/Му  ІР  іб  ітрогРапР. 

•   РгасІІБе  БеІР-іпРгосІисРіоп,  \л/е!соте  апсі  РНапкБ  іп  Сгее  іп  ргерагаРіоп  Рог  РНе 

БІОГуІеІІеГ. 

•   Науе  БІисІепІБ  ргераге  Реа  апсі  Боте  гєРгєбНгпєпР  Ро  бєп/є  апсі  регНарБ  сНообє 

Боте  оРНег  \л/ау  Ро  бИо\л/  РНапкБ  Рог  РНе  5РогуРеИіп§. 

•   Ні§Н  ЗсНооІ  БІисІепІБ  БНоиІсІ  Ье  РоїсІ  аЬоиІ  ргоіосої  іп  арргоасНіп§  єісієгб  Рог 
бРогієб. 

Вигіпд  (Не  Їе11іп§: 

•   ІРіНе  БІисІепІБ  аге  уоип§  сНіїсІгеп,  кеер  РНе  §гоир  БтаІІ  апсі  рНуБісаІІу  сіобє  Ро 

РНе  БРогуРеІІег. 

•   ТНе  асРиаІ  БРогу  Ре11іп§  БНоиІсІ  Ье  іп  РНе  1ап§иа§е  РНаР  РНе  БРисІепРБ  ипсІегБРапсІ 

РНе  ЬєбР.  ІРРоИ  іп  Еп§іібН,  РНе  БРогуРеІІег  \л/іІІ  Іікеїу  иБе  оссаБіопаї  кеу  \л/огсіб  ог 

рНгаБеБ  іп  Сгее  Рог  етрНаБІБ,  апсі  РНеп  РоІІо\л/  РНіб  \л/іРН  РНе  РгапБІаРіоп.  ТНіб  іб  а 

§оосІ  ргасРісе  Рог  ІР  \л/Ш  §іує  РНе  БРисІепРБ  а   РееІ  Рог  РНе  Іап§иа§е. 

•   \Л/НіІе  РНе  БРогуРеІІег  іб  Ре11іп§  РНе  БРогу,  аІІо\л/  сНіїсІгеп  Ро  аБк  диеБРіопБ  ЬиР  сіо 

поР  ІеР  РНе  риеБРіопіп§  §еР  оиР  оР  НапсІ. 

АРіег  РНе  Реіііпд: 

•   АІІо\л/  РНе  БРогуРеІІег  РНе  Ргеесіот  Ро  Роїіом  РНе  БРогу  \л/іРН  апу  кіпсі  оР  сІІБсиББІоп 

Не  ог  бНє  рІеаБеБ.  ТНе  РеасНег  БНоиІсІ  поР  Раке  РНіб  Ріте  Ро  аБк  БРисІепРБ 

диеБРіопБ  ог  шбН  РНет  іпРо  асРІУІРіеБ. 

БТІШЕІУІТ  Ререестіои  авоит  тне  Бтокутешгуіс 
ЛИЙ  АВОІІТ  ТНЕ  БТОКУ 

•   ТНгои§Н  геРІесРіоп,  РНе  БРисІепРБ  \л/іІІ  Ье§іп  Ро  ипсІегБРапсІ  РНе  ітрогРапсе  оР  РНе 

огаї  РгасІіРіоп  Ро  РНе  сиІРиге  апсі  РНеіг  гоїе  іп  таіпРаіпіп§  РНе  РгасІіРіоп,  \л/НаРеуег 

Рогт  РНаР  тау  Раке. 

•   РеРІесРіоп  сап  Ье  епсоига§есІ  РНгои§Н  Науіп§  БРисІепРБ  \л/гіРе  іп  РНеіг  іоигпаІБ, 
РНгои§Н  сізбб  сІІБсиББІоп,  ог  іп  опе  Ро  опе  сІІБсиББІопБ  ЬеР\л/ееп  РеасНег  апсі 

БРисІепР. 

Сопсері: 

ЗРогуРеІІегБ  апсі  єісієгб  \л/Но  раББ  оп  РНе 

Іе§епсІ5  апсі  туРНБ  аге  геБресРесІ  Рог  РНеіг 

\л/ІБсІот  аБ  \л/еІІ  аБ  Рог  РНеіг  аЬПіРу  Ро  Реіі 

бРогієб. 

Сопсері: 

5еІР-СІІ5СІр1ІПЄ  ІБ  кеу  Ро  аССЄ55ІП§  РНе 

кпо\л/Іес!§е  сопРаіпесІ  іп  РНе  огаї  РгасІіРіоп. 

Сопсері: 

ЗРогуРеІІегБ  сап  сгеаРе  тисН  іоу  апсі  Нитоиг 

аБ  РНеу  Реіі  бРогієб. 

Сопсері: 

ЕасН  Сгее  БРисІепР  НаБ  РНе  геБропБіЬИіРу  оР 

Іеагпіп§  РНе  бРогієб  апсі  РНе  1ап§иа§е  бо  РНаР 

РНеу  сап  Ье  раББесІ  оп  Ро  5иссеес1іп§ 

§епегаРіопБ. 

Сопсері: 

Ье§епсІ5  апсі  туРНБ  сопРаіп  тогаІБ  апсі 
уаІиеБ  оР  РНе  Сгее: Нагтопу 

соп5едиепсе5 

апоРНег  сНапсе 

геБресР  Рог  РНе  БтаїїеБР  апсі  РНе  меакеБР 
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Оомсертб  АМО  5КІИ5 

5кіІІ: 

І_еагп  Іо  дгееі  а   гезоигсе  регзоп  апсі  еп§а§е 
іп  іпігосіисііопз  іп  Сгее. 

Сопсері: 

ТНе  тогаїз  апсі  уаіиез  сопіаіпесі  іп  Іе^епсіз 

апсі  туїНз  Науе  регзопаї  ітріісаііопз. 

•   Науе  зіисіепіз  геЯесІ  оп  ІНе  5Іогу  Іе11іп§.  йісі  ІНеу  епіоу  іі?  \Л/Иу  ог  \л/Ну  поі?  Оо 
ІНеу  кпо\/у  оіНегз  \л/Но  аге  зіогуїеііегз?  \Л/ИаІ  \л/ПІ  іі  Іаке  Іо  Ьесоте  а   §оосі 

зіогуїеііег?  II  ІНеу  аге  іпіегезіесі  іп  Науіп§  тоге  зіогіез,  Іо  \л/Нот  сап  іИеу  Іигп 

іп  ІНеіг  о\лт  Гатіїіез?  \Л/Иу  із  зіогу  Іе11іп§  ітрогіапі  Іо  іНет  регзопаїїу? 

•   Аз  а   гезиіі  оГ  гегїесііоп,  ІНе  зіисіепіз  \л/Но  НасІ  педаїіуе  аііііисіез  тау  сНап§е 
ІНеіг  аііііисіез.  \Л/Неп  ІНе  зіисіепіз  аге  ехрозесі  адаіп  Іо  оррогіипіііез  Іо 

ехрегіепсе  сиііигаї  асііуіііез,  ІеасНегз  зНоиІсІ  \л/а1сИ  Іог  сНапдез  іп  ІНе  \л/ау 
іНезе  зіисіепіз  ЬеНауе. 

•   КеЯесІіоп  із  а   Ііте  \л/Неп  зіисіепіз  аге  Неіресі  Іо  ипсіегзіапсі  ІНе  тезза§е 
сопіаіпесі  іп  ІНе  зіогу.  ТНеге  аге  Іоиг  ітрогіапі  Сгее  тогаїз  апсі  ог  уаіиез  іп 

ІНіз  Іе§епсІ.  ТНе  Нг5ї  тогаї  із  ІНаї  оС  “Нагтопу.”  Іп  ІНе  Ье^іппіпд,  \л/Неп  ІНе 
еагіН  \л/аз  сгеаіесі  Ьу  ІНе  Сгеаі  Брігії  іНеге  дааз  Нагтопу  атоп§  аіі  ІНе  сгеаіигез 

апсі  аіі  ІНе  іНіп§з  о^  іИе  еагіН.  Нагтопу  із  ІНе  \л/ау  іп  мНісН  аіі  сгеаіигез  аге 

теапі  Іо  ііує.  ТНе  зесопсі  тогаї  геїаіез  Іо  “сопзеяиепсез”:  \Л/ Неп  ІНе  сгеаіигез 
Іозі  ІНеіг  \л/НІ  Іо  ІоІІо\л/  ІНе  \л/огсІ5  оІїНе  Сгеаі  Брігії  апсі  Ье§ап  Іо  яиаггеї  апсі 

Ье  Іагу,  ІНе  Сгеаі  Брігії  саизесі  а   сіезігисііуе  ГІоосІ.  ТНе  Поосі  \л/аз  а 

сопзеяиепсе.  ТНе  іНігсі  тогаї  із  ІНаї  ІНеге  із  “апоІНег  сНапсе”  ргоуісіесі  Іо 
іНозе  мНо  аге  \л/і11іп§  Іо  ітргоуе  іНетзеН/ез.  Іп  ІНе  1е§епсІ,  їНе  Сгеаі  Брігії 

Іакез  рііу  оп  \Л/Ї5аНкесаНк  апсі  гесгеаіез  ІНе  \л/огІсі  аПег  \ЛГЇзаНкесаНк  апсі  ІНе 
ІіШе  апітаїз  Ііпсі  зоте  еагіН  Іо  таке  ап  ізіапсі.  ТНе  ІоигіН  тогаї  із  ЬазесІ  оп 

“гезресі  Іог  ІНе  зтаїїезі  апсі  ІНе  юеакезі.”  II  \л/аз  ІНе  тизкгаї,  ІНе  зтаїїезі 
апсі  меакезі  оТ  ІНе  іНгее  апітаїз,  іНаї  \л/аз  аЬІе  Іо  соте  Ьаск  Ігот  ІНе  сіеріНз 
оІїНе  \л/аІег  \л/ііН  зоте  еаПН  сІиІсНесІ  іп  ііз  Напсіз. 

•   Не1ріп§  ІНе  зіисіепіз  Іо  арріу  іНезе  ипсіегзІапсІіп§5  Іо  ІНеіг  о\лт  ііуєз  із  ІНе 
тозі  ітрогіапі  гегїесііуе  ехрегіепсе. 

•   ТНе  Іоііом-ир  геПесІіоп  сіоез  поі  опіу  оссиг  аПег  ІНе  зіогу  із  ІоИ.  II  сап  оссиг 
іНгои§НоиІ  ІНе  зсНоо!  уеаг.  Бііиаііопз  \л/ИІ  агізе  іНгои§НоиІ  ІНе  зсНоо!  уеаг  ІНаї 

геїаіе  Іо  ІНе  тогаїз  ог  тезза^ез  оі  зіогіез  НеагсІ  іп  ІНе  разі.  А   Гїее1іп§ 

геїегепсе  Іо  а   зіогу  Іо  асі  аз  а   гетіпсіег  жшИ  Ье  асіедиаіе. 

Сопсері: ШАТСШМ6  ТНЕ  ЗНАРСМ  РіІРРЕТЗ  ¥ШЕ0  РКОСКАМ 

ТНеге  аге  тапу  уегзіопз  оі  апу  Іе§епсІ  ог 

туїН  апсі  аіі  аге  гезресіесі. 

Зкіїї: 

Ргіог  Іо  уіежіпд  ІНе  рго§гат: 

•   Оізсизз  \л/ііН  зіисіепіз  Но\л/  уагіаііопз  іп  Іе§епсІ5  оссиг.  Науе  зіисіепіз  ууаІсН  Тог 

\л/НаІ  іНеу  іНіпк  аге  уагіаііопз  ЬеІ\л/ееп  іНіз  рго§гат  апсі  ІНе  огаї  уегзіоп  ІоИ 

Ьу  ІНе  зіогуїеііег. 

Изе  сопіехі  апсі  Ьапк  оі  УосаЬиІагу  апсі 

§гаттаг  Іо  §иезз  аі  теапіп§. 

Зкіїї: 

•   Теїі  зіисіепіз  ІНаї  ІНеу  ̂ ИІ  Ье  Неагіп§  опе  Сгее  уєгзіоп  оііНє  зіогу  . 

•   Азк  зіисіепіз  Іо  геїах  апсі  поі  Ье  Тгизігаїесі  \л/ііН  ієуєі  оі  1ап§иа§е  изесі.  Азк 
іНет  Іо  изе  ІНе  уізиаі  сіиез  Іо  ипсіегзіапсііп?  ІНе  зіогу. 

Изе  ІНіз  аз  оррогіипііу  Іо  Неаг  апсі  Ігу  іо 

ипсіегзіапсі  геаі  1ап§иа§е. 

АЙег  ІНе  уіє^іп§: 

•   Науе  зіисіепіз  ісіепІіТу  \л/НаІ  ІНеу  ипсіегзіоосі  апсі  сіізсизз  \л/ііН  зіисіепіз  Но\л/ 
ІНеу  Іеіі  аЬоиІ  ІНіз  уегзіоп  оі  ІНе  зіогу. 
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І_АМСІМСЕ  РКАСТІСЕ:  ІЕУЕІ.  І 

1.  Біисіепі  КеПесІіоп 

Аз  зіисіепіз  Ье§іп  {Не  ехсегсізез  1о  Іеагп  {Не  §гаттаг  апсі  {Не  УосаЬиІагу  о{ 

{Не  Іап§иа§е,  {Не  {еасНег  зНоиІсІ  оїїеп  Науе  з{ис1еп{5  геПес{  оп  Но\л/  {Неу  аге 

{ееІіп§  аЬои{  {Не  Іеззопз:  \л/Не{Нег  {Неу  аге  {оо  (Шейк,  Ьогіп§,  іп{егез{іп§, 

е{с.  Науе  з{ис1еп{5  сіізсизз  шНу  {Неу  {ееі  {Не  \л/ау  {Неу  сіо  апсі  \л/На{  сНап§ез 

сап  Ье  тасіе  еі{Нег  оп  {Не  раг{  о{{Не  з{ис1еп{5  ог  {Не  {еасНег. 

5{исІеп{  геЯесЬоп  із  ап  ітрог1ап{  іпзі§Н{  іп{о  {Не  то{іуа{іопз  о{{Не  з{ис!еп{; 

{арріп§  іп{о  {Неіг  то{Іуа{іопз  сап  Неір  {Нет  іп  {Неіг  Іеагпіпд. 

2.  Іпїгосіисе  апсі  ргасіізе  пеш  уосаЬиІагу: 

Маке  ріс{иге  Па5Н  сагсіз  аз  \л/еІІ  аз  ргіп{ес!  \л/огсІ  ЯазН  сагсіз  о{  пеш 

уосаЬиІагу  (NА,  N1,  АІ  уєгЬз,  II  уєгЬз,  Ті  уєгЬз)  Ііз{есІ  оп  {Не  Іе{{. 

5Но\л^  з{исІеп{5  сагсіз  о{  пе\л/  уосаЬиІагу.  РеІа{е  {Не  уосаЬиІагу  {о  {Не  з{огу  Ьу 

изіп§  {Не  уосаЬиІагу  іп  зеп{епсез  {На{  ге!а{е  {о  {Не  з{огу.  Оо  ас{іопз  ог  Тасіаі 

ехргеззіопз  ог  Іїиіе  тітез  {о  геїау  {Не  теапіп§  о{  еасН  пеш  сагсі. 

Ріау  {Незе  §атез  {о  ргасіїзе  апсі  гєуієш  {Не  \л/огсІ5: 

Рісїіопагу:  Т\л/о  {еатз  о{  з{ис1еп{5,  еасН  \л/і{Н  а   сІЄ5І5па{есІ  сІга\л/ег.  Рігз{  {еат 

§іуєз  сІга\л/ег  о{  зесопсі  {еат  а   \л/огсІ.  ТНе  сігашег’з  {еат  тиз{  §иезз  {Не  шогсі 
Ьеіп§  сігашп  \л/і{Ніп  а   {іте  1іті{. 

Віп§о:  Науе  з{исІеп{5  Неір  уои  {о  таке  Ьіп§о  сагсіз.  Сіує  з{ис1еп{5  еасН  а 

рНо{осору  \л/і{Н  а{  1еаз{  15  УосаЬиІагу  \л/огсІ5  с!га\лт  іп{о  здиагез.  5{ис1еп{з  си{ 

ои{  {Не  зриагез,  апсі  еасН  сНоозе  9   о{{Не  \л/огсіз  {о  раз{е  оп{о  з{іІТ  сагсіз. 

Ріау  Віп§о  Ьу  Науіп§  а   з{исІеп{  саіі  ои{  шогсіз.  Віп§о  із  оЬ{аіпесІ  Ьу  §еиіп§  а 

Ііпе  оТ  \л/огсІ5  асгозз  ог  сІо\л/п  ог  сІіа§опаІІу. 

Метогу:  Науе  з{исІеп{5  еасН  таке  а   зе{  о{  ріс{иге  сагсіз  изіп§  уосаЬиІагу 

\л/огсІ5.  Сіує  з{ис1еп{5  а   рНо{осору  о{  УОсаЬиІагу  шогсіз  сігашп  іп{о  здиагез 

{На{  {Неу  сап  си{  ир  апсі  раз{е  оп{о  {Ніскег  сагсіз.  5{ис1еп{5  ріау  іп  раігз. 

ТНеу  {игп  оуєг  {Неіг  зе{  о{  уосаЬиІагу  \л/огсІ5  апсі  {гу  {о  гететЬег  іп  {игпз 

\л/Неге  {Не  раігз  аге. 

Бпар:  11зіп§  {Не  Метогу  сагсіз  {гот  аЬоуе,  з{ис1еп{5  ріау  іп  раігз.  ТНеу  {ит 

оуєг  опе  сагсі  а{  а   {іте  зітикапеоизіу.  № Неп  {Не  сагсіз  {ит  ир  {Не  зате,  {Не 

Ягз{  регзоп  {о  зау  {Не  ууогсі  §е{з  Ьо{Н  сагсіз.  ТНе  регзоп  шНо  епсіз  ир  \л/і{Н  аіі 
{Не  сагсіз  із  {Не  \л/іппег. 

СОМСЕРТЗ  А№  ЗКШ5: 

Бее  радез  59-67  {ог  ап  оуєпнєш  о{  1апдиа§е 
(о  Ье  Іеагпесі  іп  Ьєуєіз  і,  II,  апсі  III. 

Сопсері: 

Бек-сіізсірііпе  із  кеу  {о  1еагпіп§  Сгее.  ТНе 

Іап§иа§е  із  песеззагу  {о  §аіп  {иіі  ассезз  {о 

{Не  кпо\л/ІесІ§е  соп{аіпесІ  іп  {Не  огаї  {гасікіоп. 

БкіІІ: 
Ьеагп  зи1Тісіеп{  УосаЬиІагу  апсі  §гаттаг  {о 

Ье  аЬІе  {о  ипсІегз{апс1  рагїз  о{  а   Іе§епсІ  {оИ 
іп  Сгее. 

І_еат  зиІТісіеп{  УосаЬиІагу  апсі  §гаттаг  {о 

Ье  аЬІе  {о  ге{е!1  а   Сгее  з{огу  ог  1е§епс1  іп 

зітріе  {огт. 

МА  №оип  Апітаїе 

\ЛГЇзаНкесаНк 
КізетапЧош 

пареда Атізк 

Шасазк 
Мікік 

бзїтіза 

різізкТзак 

пате  о{  таіп  сНагас{ег 
Сгеа{  5рігі{ 

тап 

Веауег 

Мизкга{ 

СЖег Ніз  Ьго{Нег(з) 

апітаїз 

N1  І^оип  Іпапітаїе 

кТзікаш 

іі  різ  каш 

азкіу 

тіпізїік 

сіау 

пі§Н{ 

еаг{Н,  ІапсІ 

ізіапсі 

АІ  Апітаїе  Іпігапзіїіуе  УєгЬб 

кбкеш 

кїЬіітіш 

таїош 
кізбшазіш 

ізіуіЬказош 
пізіарашеш 

Не  сііуєз Не  із  Іагу 

Не  сгіез Не  із  ап§гу 

Не  із  патесі 
Не  сігошпз 

ТІ  Тгапвіїіуе  Іпапітаїе  УєгЬб 

піїоНіат  Не  1із{епз  {о  і{ 

озіЬіаш  Не  такез  і{ 

реіаш  Не  Ьгіп§з  і{ 
тішеуіНіат  Не  із  Нарру  аЬои{  і{ 
іішеш  Не  зауз  і{ 

II  Іпапітаїе  ІпІгапБІїіуе  УєгЬб 

кітошап  і{  гаіпз 
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С0НСЕРТ5  АМВ  5КШ5 3.  УосаЬиІагу  юіїН  сиііигаї  теапіпд: 

ТА  Тгапзіїіуе  Апітаїе  УєгЬб 

кііітакіпаш 

уУїсіИік 

пакаїеуіт 
поііпііомак 

Науе  рііу  оп  Ніт 
Неір  те 

\л/аІсН  оуєг  Ніт/Нег 

іНеу  аге  Ті§Нііп§  еасії 
оіНег 

АІ  УегЬ  А^хез 

(Іпсіерепсіепі:  Мосіе) 

і5 

пі- 

-п 

25 

кі- 

-п 

35 

-\л/ 

іР 

пі- 

-пап 

2І 

кі- 

-пай/ 

2Р 

кі- 

-пашада 

ЗР 

-\л/ак 

3’
 

-упл/а 

УегЬз  єпсііп§  \л/ііН  “е” 
сНап§е  Іо  Іоп§  а   ехсері  Тог  згсіз 

Роббєббіує  АТТіхєб  Тог  Моип  Апітаїе 

1   пі-  -(ак)* 
2   кі-  -(ак) 

3   о-  -а** 

*   (ак)  ог  (так)  іібєсі  Тог  ріигаї  поипз 

**  (а)ог  (\л/а)  із  зіп§иІаг  ог  ріигаї  з’  зиТТіх 

кііітакіпаїок 

ууТсіНіїок 

пакаїеуіНіок 

Кауа  поііп’їок 

Науе  рііу  опе  апоіНег. 

Неір  еасИ  оіНег. 
\Л/аїсИ  оуєґ  еасИ  оіНег. 

Оо  поі  Ті§Ні  еасИ  оіНег. 

Таїк  аЬоиІ  еасИ  оТіНезе  \л/огЬз.  йізсизз  Ио\л/  ІНеу  аге  ітрогіапі  уаіиез  Іо  ІНе 

Сгее  апсі  аізо  \л/НаІ  ІІіе  регзопаї  гемагсіз  Тог  зисН  ЬеНауіоиг  \л/іІІ  Ье.  Науе 

уоип§ег  зіисіепіз  сіга\л/  розіегз  Тог  еасИ  \л/огсі  Ьа5есі  оп  іНеіг  сіізсиззіопз  апсі 

їИеп  уугіїє  ІНе  \л/огсІ5  ипсіег  ІНеіг  рісіигез.  Нап§  ІНе  рісіигез  ир.  Науе  оісіег 

зіисіепіз  Іоок  і"ог  рісіигез  іп  та§агіпез  іНаї  зНо\л/  іИезе  уаіиез.  Науе  іНет 
мгіїе  іИе  \л/огсІ5  ЬепеаіИ  апсі  сіізріау. 

4.  АІ  УегЬ  АТТіхез 

кбкТ 

кТИііті 

таїо 

кізб^азі 

пізіараоте 

сііує 
Ье  Іагу 

сгу 

Ье  ап§гу 

сіго\л/п 

Науе  зіисіепіз  ргасіізе  іизі  опе  “регзоп”  ( і.е.,  і5,  ог  2$,  ог  2І  ог  з’,  еіс.) 
\л/ііН  аіі  іИе  уєгЬз  іп  опе  Іеззоп.  е.д.  пітаїоп  кітаїоп  таїом  пітаїопап 

кітаїопам  кітаІопа\л/а\л/  таїотоак  таІоуі\л/а 

СНагасІез:  То  ргасіізе  соггесі  регзоп  аТТіхез,  Науе  опе  регзоп  асі  оиі 

зотеїНіпд.  ОіИегз  \л/іН  зау  “уои  аге  ап§гу”  ог  “іИеу  аге  ап§гу”  ог  “\л/е  аге 

ап§гу  “   ЬерепсІіп§  оп  Ного  ІНе  ІеасИег  §гоирз  ІНе  зіисіепіз  апсі  азкз  іИет  Іо 
асі  оиі  ІНе  аЬоуе  уєгЬз. 

5.  Роззєззіує  АІТіхез  Тог  КіпзИір  Тегтз 

Ргасіізе  роз5Є55ІУЄ5  Ьу  Науіп§  зіисіепіз  \л/гі1е  сІо\л/п  ог  с1га\л/  рісіигез  оТ  іИеіг 

ЬгоіИегз,  зізіегз,  тоїИегз,  ТаїНегз,  апсі  ̂ гапсірагепіз  (іпс!исііп§  ІНе  ІеасИег’з). 
Риі  аіі  патез  ог  рісіигез  іп  а   рііе.  Азк  іпсІМсІиаІ  зіисіепіз  \Л/Но5е  ЬгоіИег  із 

іИіз?  М/Нозе  ЬгоіНегз  аге  іИезе?  \Л/Но5Є  ̂ гапсІІаіИег  із  іИіз?  Біисіепіз  геріу,  Иіз 

зізіег,  Иіз  ЬгоіИегз,  уоиг  тоїНег,  еіс. 

5кіІІ: 

Біисіепіз  \л/іІІ  гесо§піге  іИе  §гаттаІісаІ 

раїїетз  аззосіаіесі  ууііИ  питЬег  апсі  регзоп. 

Біисіепіз  \л/іІІ  гесо^піге  раїїетз  аззосіаіесі 

\л/ііН  іИе  \л/ауз  іп  \л/ИісИ  рагіісіез  апсі  рге- 
уегЬа!  рагіісіез  аге  изесі  іп  а   зепіепсе. 

6.  І.оокіп§  Тог  І.ап§иа§е  РаПегпз  (Сгее  іо  опіу,  поі  зиіІаЬІе  Тог  ЕС5-з) 

Сіує  еасИ  зіисіепі  а   рНоІосору  оТіИе  зітрІіТіесІ  зсгірі  апсі  ІНе  Еп§ІізИ 

Ігапзіаііоп  апсі  Иауе  іИет  Іоок  Тог  §гатта1іса!  раїїетз. 

•   Науе  зіисіепіз  Іоок  Тог  Сгее  \люгсІ5  ог  раПз  оТ  \люгсІ5  ІНаї  теап  іИе 
ТоІІо\л/іп§: 

зотеіНіп§ 

поіИіп§ 

сіісіп’ї  Ьгіп§  апуіИіп§ 

зотеопе по  опе Ьгои§Иі  зотеіИіп§ 

а§аіп 
апсі 

опіу 

1аг§е 

Яиіі 

еуегу 

Не  зроке зо  їИеп 
СІГО\Л/ПЄСІ СІ  І   СІ  поі  СІГОМП 

•   Маке  а   гесі  сігсіе  агоипсі  зиТТіхез  ІНаї  теап  “Не.” 

•   Маке  а   Ьіие  Ьох  агоипсі  ІНе  зиТТіхез  ІНаї  теап  “іНеу.” 

•   Маке  а   зіпріє  Ііпе  ипсіег  іИе  аТТіхез  ІНаї  теап  “ту;  а   ЬоиЬІе  Ііпе  ипсіег  ІНе 

аТТіхез  ІНаї  теап  “уоиг”;  апсі  а   Ігіріе  Ііпе  ипсіег  ІНе  аТТіхез  ІНаї  теап'ЧНеіг.” 

•   Маке  а   §гееп  сігсіе  агоипсі  аТТіхез  ІНаї  зИо\л/  іИіп§з  ІНаї  “ууііі  Иарреп”  іп ІНе  Тиіиге. 
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Маке  а   Ьіаск  сігсіе  агоипсі  аТТіхез  ІНаї  зИо\л/  іИіп§з  ІНаї  “ИаррепесІ”  іп  ІНе 
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[.баки  тне  5тОК¥І.ШЕ  рор  УУЇзанкесанк  АИй  ТНЕ  Рюоо 

5ее  Радез  59-60  Гог  БітрІіПесІ  Зсгірі  оі  І.е§епс1. 

Узіп§  іЬе  зітрІИіесІ  зсгірї,  таке  зіогу  сагсіз.  ТЬе  іііизігаїіопз  ргоуісіесі  оп  ра§ез 

71-79  іп  іЬіз  гезоигсе  Ьоок  сап  Ье  изесі  Іо  таке  іЬе  зіогу  сагсіз.  ЕасЬ  сагсі 
гергезепіз  а   зеї  оР  зепіепсез  Ігот  іЬе  зіогу. 

Ргезепі  іЬезе  сагсіз,  Ііпіп§  іЬет  ир  аІоп§  а   ІесІ§е  аз  уои  геасі  іЬе  зепіепсез  Гог 
еасЬ  сагсі  Іо  іЬе  зіисіепіз.  Маке  зиге  іЬе  зіисіепіз  ипсіегзіапсі  \л/ИаІ  із  \л/гі11еп  оп 

еасЬ  сагсі. 

Науе  зіисіепіз  тетогіге  еасЬ  оі  іЬе  сагсіз  изіп§  іЬе  Іо11о\лпп§  ІесЬпщиез: 

•   Науе  еасЬ  зіисіепі  тетогіге  іизі  опе  ог  Ьлю  сагсіз. 
•   ТЬеп  еасЬ  зіисіепі  Іеагпз  їИе  сагсіз  оі  Ьіз  ог  Ьег  ЬїепсІ. 

•   Міх  іЬе  сагсіз  ир  апсі  Ьауе  іЬе  зіисіепіз  риі  іЬет  Ьаск  оп  іЬе  1ес1§е  іп 
соггесі  огсіег,  зауіп§  іЬе  \л/огсІ5  Іог  еасЬ  сагсі. 

•   Рапсіотіу  аззі§п  сагсіз  Іо  іЬе  зіисіепіз  апсі  Ьауе  іЬет  соте  Іо  іЬе 
Ігопі  апсі  зау  іНеіг  Ііпез  \л/Ьеп  іі  із  іЬеіг  Іит. 

Науе  зіисіепіз  Іеат  іЬе  зоп§  (зее  ра§е  67)  аЬоиІ  МїзаЬкесаЬк  аз  а   \л/ау  Іо 

геіпГогсе  уосаЬиІагу  апсі  Іо  Ьесоте  Іатіїіаг  \л/ііЬ  іЬе  гИуїМт  апсі  зоипсіз  оі  Сгее. 

Іеагп  ІНе  ШваИкесаНк  5оп§. 

ТМе  зоп§  аЬоиІ  \Л/їзаЬкесаЬк  \л/аз  \л/гі11еп  зо  іЬаІ  іі  соиісі  Ье  риі  Іо  1ипе5  еазіїу. 

Ргіог  Іо  ІеасЬіп§  іі  Іо  їИе  зіисіепіз,  уои  ті§Ьі  азк  а   зіисіепі  ог  гезоигсе  регзоп 

\л/Ио  із  тизісаі  Іо  зеї  ІНе  \л/огсІ5  Іо  зоте  кіпсі  оТ  Іипе  апсі  ассотрапу  ІНе 

зіисіепіз  \л/ііИ  а   тизісаі  іпзігитепі  зисН  аз  а   §иі1аг. 

Уоип§ег  зіисіепіз  сап  Іеат  іизі  а   1е\л/  оі  ІНе  уегзез  апсі  оИег  зіисіепіз  сап  Ігу  Іо 
Іеагп  аіі  іЬе  хлтгсіз. 

А   со!оигіп§  зоп§  Ьоок  оі  рісіигез  зеї  Іо  еасЬ  уегзе  сап  Ье  тасіе  апсі  §іуєп  Іо  іЬе 
зіисіепіз. 

Ргатаїіге  ІНе  І-едепсі 

Сопуєгі  іЬе  зсгірі  іпіо  сІіаІо§иез  \л/Ьеге  МїзаЬкесаЬк,  ТЬе  Сгеаі  Зрігії,  іЬе  Веауег, 

іЬе  Оііег  апсі  іЬе  Мизкгаї  Іаїк  апсі  ІНе  зіогу  із  ІоІсІ  \л/ііМ  іЬе  Ьеір  оі  а   паггаїог,  Іог 
ехатріе: 

Сгеаі  Зрігії:  І   ат  ап§гу.  N0  опе  із  1із1епіп§.  Еуегуопе  із  Іі§Ьііп§.  I   ат  §оіп§ 
Іо  таке  іі  гаіп  а   Іоі. 

\ЛГЇзаЬкесаЬк:  II  із  гаіпіп§  еуегу  сіау  апсі  еуегу  пі§Ьі!  Опіу  іЬе  оііег,  Ьеауег, 
тизкгаї  апсі  І   аге  поі  Ьго\л/песІ. 

ІМаггаІог:  \М?заЬкесаЬк  сгіесі  апсі  сгіесі. 

ІІзе  іЬе  зітрііііесі  зсгірі  аз  а   Ьазіз  Іог  сІгатаІігіп§  іЬе  зіогу.  Науе  зіисіепіз 

ргераге  ргорз  апсі  созіитез  апсі  зоипсі  еІТесІз.  ТЬои§Ь  іЬе  \л/огЬз  тау  Ье  зітріе, 
іЬе  ас1іп§  сап  Ье  уегу  еІаЬогаїе. 

ТЬе  зіисіепіз  соиИ  аізо  ргезепі  ІНе  зіогу  изіп§  зЬасІо\л/  рирреіз  іЬеу  Ьауе  тасіе 

ог  изіп§  апу  оіЬег  рирреї  тесііит  зисЬ  аз  ЬапсІ  рирреіз  ог  Іеіі  Іі§игез. 

ТЬе  \Л/ТзаЬкесаЬк  зоп§  сап  Ье  іпсогрогаїесі  іпіо  іЬе  сігатаїііаііоп. 

Согісертз  А№  Зкіиз: 

Зкіїї: 

Ьеагп  Іо  геїеіі  іЬе  зіогу  изіп§  зітріе 

Іап§иа§е. 

Бкіїї: 

1_еат  іЬе  зоп§  (ра§е  67)  аЬоиІ  \МГзаЬкесаЬк 

аз  а   \л/ау  Іо  геіпіогсе  уосаЬиІагу,  апсі  Іо 

Ьесоте  Гатіїіаг  \л/ііЬ  іЬе  гЬуіЬт  апсі  зоипсіз 
оі  Сгее. 

Сопсерї: 

Іеагп  Іо  геїеіі  іЬе  зіогу  изіп§  зітріе 

Іап§иа§е. 
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СОИСЕРТ5  А№  5кіИ5: 

Сопсері: 

Кпо\л/ІесІ§е  оГ  §гаттаг  апсі  уосаЬиІагу  сап 

Ье  іібєсі  Ю   Иеір  из  їо  ипсіегзіапсі  Сгее  аз  іі 

із  изесі  паїигаїїу  агоипсі  и5. 

Сопсері: 

ТНе  Сгее  уаіие  зИагіп§  \л/ііИ  оіИегз.  Опе  \л/ау 
ґог  зїисіепіз  Іо  зИаге  \л/ііМ  оіИегз  із  Іо  їеіі  ог 

зИо\л/  оіііегз  хл/ИаІ  іЬеу  Ьауе  Іеагпесі. 

Кереаі  ¥Іен?іп§  оі  ІНе  БНасІоот  Рирреіз  Уісіео  Ргодгат 

Науе  зІисіепІ5  уіє\л/  іНе  БНасіою  Рирреіз  уісієо  ргезепіаііоп  аІЇег  іИеу  Ііауе  5репІ 

Ііте  Іеатіп§  іИе  уосаЬиІагу  апсі  §гаттаг  ассотрапуіп§  ІНе  зіогу. 

Науе  зіисіепіз  геПесІ  оп  Ном  тисН  тоге  іНеу  ипсіегзіапсі  іЬап  ІІіеу  сіісі  оп  гїгзі 

уіе^іп§  ІНе  рго§гат.  Аізо,  сіізсизз  Ио\л/  іНеу  Іееі  аЬоиІ  іНеіг  1ап§иа§е  апсі  сиііиге 

по\/у  іНаї  ІІіеу  зее  рго§гезз  іп  іЬеіг  1еагпіп§. 

БНагіпд  ууііН  ІНе  Соттипііу 

Науе  зіисіепіз  ІеасН  ІНеіг  уоип§ег  ЬгоіНегз  ог  зізіегз  ІНе  \ЛЯзаИкесаІік  зоп§. 

Науе  зіисіепіз  Іеіі  іИе  зіогу  Іо  уоип§ег  зіисіепіз  изіп§  а   Іеіі  ЬоагсІ  ог  зНасІом 

рирреіз  ІІпеу  Иауе  тасіе  ІІіетзеК/ез. 

Науе  зіисіепі  ргезепі  ІНе  сігатаїігаїіоп  Іо  ІНе  зіисіепіз  іп  ІІіе  зсіїооі  ог  Іо  еісіегз 

апсі  рагепіз  \л/Но  Иауе  Ьееп  іпуіієсі  іпіо  ІНе  зсіпооі. 
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Оуекуіеуу  ор  іамєцасе  рок 
Ш5АНКЕСАНК  АИй  ТНЕ  РЮОй 

і.еуеі.  і   :   ЕС5-3  ок  Скее  10 

БіМРЧНЕР  БСКІРТ 

Кауаз  кауаз  ева  паре\л/  І_оп§,  Іоп§  а§о,  іНеге  мав  а   тап 

\ЛЯзаНкесаНк  к!зіуіНказо\л/.  патес]  \Л/їзаНкесаНк. 

Уосдвшаку 

ЇМ  Ініоїт  Апітаїе 

УУТзаНкесаНк 

КізетапЧоуу 

паре\л/ Атівк 

УУасазк 
Мікік 

ОБЇтІБа 

рІБІвкТвак 

Сгеаі  Брігії  (Кіпсі  Сосі) 

тап 

Веауег 
Мивкгаї 

ОПег 
Ніб  ЬгоіНег 
апітаїз 

Макаіеуіт  кізТтівак 

І1:\л/е\л/  ева  Кізетап’Іо\у. 

КТИїітіхл/  ева  \Л/ТзаНкесаНк  патоуа 

пакаІеуіте\л/  овітіва. 

“\Л/аІсН  уоиг  ЬгоіНегз,”  ваісі  ІНе 
Сгеаі  Зрігії. 

\ЛАГваИкесаИк  \л/ав  Іагу.  Не  бібп’І 
Іоок  аііег  Иів  ЬгоїИегв. 

N1  Моип  Іпапітаїе 

кТзікаот 

Іірівкам 

азкіу 

тіпІБІік 

сіау 

пі§Ні 

еагїИ,  Іапсі 

івіапсі 

ІМоНііпІо\л/ак  ева  різівкТзак.  ТНе  апітаїв  \л/еге  П§Нііп§. АІ  Апітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬв 

ІМатоуа  а\л/Туак  ева  піїоНіат. 

Ківо\л/азі\л/  ева  Кізетап’Ю\л/. 

МіууТтІБІкішошапТіап 

іі\/ує\л/  ева  Кізетап’Ю\л/. 

Кіто\л/ап  ева  іІаНіо  кТвїкахл/  ек\л/а 

ІІаНіо  їірівкахл/. 

N0  опе  Іізіепесі. 

ТНе  Сгеаі  Брігії;  \л/ав  ап§гу. 

“Гт  §оіп§  Іо  таке  іі  гаіп  а   Іоі,” 
ваісі  ІНе  Сгеаі  Брігії. 

11  гаіпесі  еуегу  сіау  апсі  еуегу  пі§Ні. 

коке\л/ 

кТНііті\л/ 

таІо\л/ 

кІ5б\лга5І\л/ 

І5ІуіНказо\л/ 
тізіараотем 

Не  сііуєб Не  іб  Іагу 

Не  СГІЄ5 Не  іб  ап§гу 

Ніб  пате  іб 
Не  сі Г0\Л/П5 

II  Іпапітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬз 

кітодаап  іі  гаіпБ 

\Л/аН\л/а  \ЛГЇзаНкесаНк  ева  таІо\л/.  ОН  ту!  \Л/?заНкесаНк  сгіесі. 
ТІ  Тгапзіїіуе  Іпапітаїе  УєгЬб 

Р6пікіто\л/ап  ева. 

Каїізк  \Л/їзаНкесаНк  екууа 

реуак  ІМікік 

реуак  Атівк 

реуак  \Л/асазк 

патоуа  тізІара\л/емак. 

Кізетап’Юуу  ева  кіІітакіпа\л/е\л/ 
овіНіа  аБкіу 
І1\л/е\л/  ева  КізетапЧом. 

II  диіІ  гаіпіп§. 

Опіу  УУЇзаНкесаНк 
опе  оііег 

опе  Ьеауег 

опе  тизкгаї 

сіісіп’1:  сІго\л/п. 

ТНе  Сгеаі  Брігії  Іоок  рііу  оп  Ніт. 

“Маке  іНе  ЕагіН,”  ваісі  ІНе  Сгеаі 

Брігії. 

піїоНіат 
овіНіа 

ре1а\л/ 

тіуїлгеуіНІат 
ЇІУУЄ\Л/ 

Не  1І5ІЄП5  ІО  ІІ 

Не  такез  іі 

Не  Ьгіп§5  іі 

Не  іб  Нарру  аЬоиІ  іі 
Не  зауБ  іі 

ТА  Тгапзіїіуе  Апітаїе  УегЬз 

кііїтакіпаул/ 

\лмсіІіік 
пакаїеуіт 

поНііпіо\л/ак 

Науе  рііу  оп  Ніт Неір  те 

\л/аІсН  оуєг  Ніт/Нег 

іНеу  аге  Іі§Нііпд  еасН 

оіНег 

ШсіЬік  пізітІБак 

І1\л/е\л/  ева  МзаНкесаНк. 

І\Іікік  кбке\л/. 

ІМатоуа  кТк\л/ау  ре1а\л/. 

Атівк  кбке\л/. 

ІМатоуа  кТк\л/ау  реіахл/. 

\/\/асавк  кбкеш. 

ІМатоуа  кТк^ау  реІа\л/. 

“Неір  те,  ту  ЬгоіНегз,”  ваісі 
УУЇзаНкесаНк. 

ТНе  ОПег  сіоує. 

Не  бібп’І  Ьгіп§  апуіНіп§. 

ТНе  Ьеауег  сіоує. 

Не  бісіп’ї  Ьгіп§  апуіНіп§. 

ТНе  тивкгаї  сіоує. 

Не  бібп’І  Ьгіпд  апуїНіпд. 

Рагіісіез 

реуак 

опе екюа 
апб,  аізо патоуа 

педаїіуе  тагкег 
аміуак зотеопе 
ка(І5к 

опіу 

кіНІмап 

адаіп 
ІІаНіо 

еуегу 

кТкотау 

зотеїНіпд 
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Рге-УегЬаІ  Рагіісіез 

тізі- 

ропі- 

уегу  тисН,  Іаг§е 

диіі,  епсі 

ЕхрГЄ55ІОП5 

Кауаз  кауаз  еза  І_оп§,  Іоп§  а§о 
\Л/аіша  ОН  Му! 

Тап’зі.  Неііо,  Но\л/  аге  уои? 
Матоуа  папЧаю.  І   ат  Ііпе. 

Тап’зі 

кіі’зіу’казоп?  \Л/НаІ  із  уоиг  пате? 

  пії’зіу  казоп   із  ту  пате. 
Аотїпа 

кіпекіНікотак?  \Л/Ііо  аге  уоиг  рагепіз? 
  ек\л/а   піпекіНіїшак. 

  апсі   аге  ту  рагепіз. 

\Л/асазк  кіНіїл/ат  коке\л/ 

Натоуа  к?к\л/ау  реІа\л/. 

\Л/асазк  кіНі\л/ат  кбке\л/. 

\Л/асазк  еза  реІа\л/  азізкТз 

\Л/ТзаИкесаИк  еза  озіНіам  тіпізіік 

КізетапЧсж  еза  тіу\л/еуіИіат. 

(дКАММАК 

Апітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬ  Аїїїхез 

(Іпсіерепсіепі  Мосіе) 
і5 

пі- 

-п 

25 

кі- 

-п 

35 

-\ІЧ 

іР 

пі- 

-пап 

2І 

кі- 

-паю 

2Р 

кі- 

-пашада 

ЗР 

-отак 

3’
 

-уіота 

УегЬз  епсііпд  \л/іїИ  “е” сНап§е  Іо  Іоп§  а   ехсері  Гог  згсіз 

Р©58Є85І¥Є  АШхез  їог  іоип 
Апітаїе 

1   пі  -(ак) 

2   кі-  -(ак) 

3   о-  -а 

*   (\л/ак)  изесі  Чя  ріигаї  поипз 

60 

ТНе  тизкгаї  сіоує  а§аіп. 

Не  сІісіпЧ  Ьгіп§  апуіНіп§. 

ТНе  тизкгаї  сіоує  а§аіп. 

Не  Ьгои§Ні  зоте  еагіН. 

\Л/ТзаИкесаІпк  тасіе  ап  ізіапсі. 

ТНе  Огеаі  Зрігії  \л/аз  Нарру. 

Тне  Еио 

Тепве  Магкегз 

кТ-  разі: 

\лм-  Чііиге 

ка- 

Іа-  Чя  згсіз  опіу 

Аге  аІІасНесі  іп  Чопі  оі  уєгЬз  аЧег  іНе 

зиЬіесІ  тагкег  ргеїіх. 

Рге-уегЬаІ  Рагіісіез 

Саппої  зіапсі  аіопе. 

АІІасНесі  ЬеЧяе  а   уєгЬ,  Ьиі  аЧег 

зиЬіесІ  ог  Іепзе  тагкег. 

Рагіісіез 

Зіапсі  аіопе,  ипаїїасНесі  Іо  оіНег 
ХЛ/0ГСІ5. 
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Оуркуіеш  ор  Ьамсуаєе  рок 
И ІЇ5АНКЕСАНК  АИй  ТНЕ  ГШОй 
Ьеуеь  II  :   6КА0Е5  4-6  ок  Скее  20 

ЗіМРИРІЕО  Бскірт 

УОСАВІЛАКУ 

N4  Моип  Апітаїе 

пібТгті  ту  ЬгоіНег 

пібТшіб  ту  ІіШе  ЬгоіНег 

пІБЇтак  ту  ЬгоіНегз 

N1  Моип  Іпапітаїе 

Кауаз  кауаз  еза  пареуу 
УУТваИкесаИк 

кТзіуіНказоуу. 

КТрізкууаІеуу  еза  різізкТза. 

ЩБТтак 
еза  кТіаНкбтеуу. 

КТтіуоууТсеНіоууак  еза  каИкТуахл/ 

різізкізак. 

ІЧакаІеуіт  кууауазк  кізкіпоНатауу 

іїууєул/  еза  КізеМап’Юуу. 

Мака  еза  УУЇзаИкесаИк  патоуа 

піїоНіат. 

Масіпбііпіоууак  еза  різізкізак. 

МікатІБІкітоууапіїНап  кТзріп 
екапіІоНіатеко 

І1\л/е\л/  еза  КізеМап’Юуу. 

Кізоууізіуу  еза  КізеМап’Юуу. 

Масікітоууап  еза  ІаНіо  Кізікахл/ 

ІаНіо  Іірізкауу. 

Ізкіреуу  еза  азкіу. 

Рбпікітоууап  еза  ауаріуу  еза 

УУТзаИкесаИк  етатаїоі. 

І_оп§,  Іопд  а§о  іНеге  ууаз  а   тап 
патесі  \Л/ТзаИкесаИк. 

ТНе  Сгеаї  5рігіІ  заіб,  “Таїсії  оуєг 

ІНет  апб  ІеасН  ІНет  §ооб.” 

“І  \л/іІІ  таке  іі  гаіп  Іоіз  іі  по  опе 

Іізіепз,”  заіб  ІНе  Сгеаї  Зрігії. 

ТНе  Сгеаї  Зрігії  Ьесате  уегу  апдгу. 

Не  Ьедап  Іо  таке  іі  гаіп  еуегу  бау 

апб  еуегу  пі§Ні. 

ТНеге  ууаз  а   гїооб. 

ТНе  гаіп  зіорреб  апб  \Л/?заНкесаНк 
заі  апб  сгіеб. 

азізкіу  біті,  еагіН 

АІ  Апітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬ 

ІБІуіНказоуу...  Не  із  саііеб... 
кІ50УУа5І\л/  Не  із  апдгу 

ауаріуу  Не  зііз 

II  Іпапітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬ 

ізкіреуу  іі  із  Пообеб 

ТА  Тгапзіїіуе  Апітаїе  УегЬ 

рікІБкууаІеуу  Не  Іаікеб  Іо  Ніт 

ог  Нег  (з’) 
ЇІаНкотеуу  Не  із  геїаіеб  Іо  Ніт 

ог  Нег  (з’) 
тіуоууїсеНІоууак 

іНеу  ууєгє  Ігіепбз 
кізкіпоНатауу 

ІеасН  іНет,  Нег  ог  Ніт 

тасіпбііп’їоууак 

ІНеу  Ьедіп  Іо  ІідНі  еасН  оіНег 
іієуу  зНе/Не  заіб  Іо  Ніт  ог  Нег 

ТІ  Тгапзіїіуе  Іпапітаїе  УегЬ 

кізкеуіЬІат  Не  кпоууз  іі 
піїопа  Ііпб  іі 

РегБОпаї  Ргопоип 

Виї  \Л/їзаНкесаНк  бібп’І  Іізіеп. 

ТНе  апітаїз  зіагіеб  ІідНііпд. 

Не  Іаікеб  Іо  аіі  іНе  апітаїз. 

Не  саііеб  ІНет  “ту  ЬгоіНегз.” 

ТНе  апітаїз  ууєгє  Ігіепбз. 

Матоуа  пікІБкеуіНіеп  Іап’зі 
каїбіатап 

ііууєуу  еза  УУЇзаНкесаНк. 

Кііітакіпак  еза  КізеМап’Юууа. 

Щіопа  азізкіу  озіНіа  кіНіууат  азкіу 

ііууєуу  еза  КізеМап’Юуу. 

“І  боп’І  кпоуу  ууНаї  Іо  бо,”  заіб 
УУЇзаНкесаНк. 

ТНе  Сгеаї  Зрігії  Іоок  рііу  оп  Ніт. 

ТНе  Сгеаї  Зрігії  заіб  “Ріпб  зоте 

еагіН  апб  таке  ІНе  еагіН  адаіп.” 

кТуа  уои 

ІпбеПпіІе  РгопоипБ 

каНкїуауу  еуегуопе,  аіі 

РагІісІеБ 

Каїізк  еза  УУЇзаНкесаНк  екууа 

реуак  пікік,  реуак  атізк,  екууа 

реуак  ууасазк  патоуа  оНсі 

пізіараууеууак 

Опіу  УУЇзаНкесаНк,  опе  оііег,  опе 

Ьеауег  апб  опе  тизкгаї  бібп’І 
бгоууп. 

така  Ьиі 

кууауазк  дооб 

кТзріп  іі 
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Рге-УегЬ  Рагіісіез 

шасі-  Ье§іп  Іо,  зіаіі; 

тТуо-  §оосІ 

ека-  сіоп’І 

ЕхрГЄ55ІОП5 

“№тоуа  пїкізкеуіИІеп 
Іап’БІкаїбІатап.”  І   сіопЧ  кпо\л/ 

\л/Иа1  Іо  сіо. 

бКАММАК 

Тгапііііуе  Іпапітаіе  УегЬ  АШхез 
(іпсіерепсіепї:  тосіе  изіп§  пііоЬіа  аз  ап 

ехатріе) 

піпііоіііе-п 

кіпіїоііґе-п 

піїоНіа-т 

піпИоНіе-пап 

клпіІоЬіе-пам 

кіпііоНіе-памаи/ 

пііоіііа-  пшак 

пііоіііа-т’ума 

ТІ  уєгЬз  єпсііп§  \л/ііИ  а   зііогі  “а”:  їНе  “а” 

сНап§ез  Іо  ап  “е”  ехсері  Тог  згсіз.  АП  оіНег 
ТІ  уєгЬз  Тоііо\л/  АІ  раіїет. 

ТгапБІІІуе  Апітаїе  УегЬ  Аїїїхєб 
(Іпсіерепсіепї:  Мосіе) 
(\л/ііН  ; 

3$  ІМА 
оЬіесІ) 

і5 

пі- 

-ау V 

25 

кі- 

-а\лг 

35 

-єуу 

іР 

пі- 

-апап 

2І 

кі- 

-пауу 

2Р 

кі- 

-а\л/аю 

ЗР 

-е\лгак 

3’
 еуіууа 

Моїе: 

•   ТА  уєгЬз  епсПп§  \л/ііТі  а   сопзопепі  “з” 

сНап§е  Іо  “Г 

•   NА  оЬ)ес{  оі1  згсіз  аге  з’ 

Мі§?т  Мікік  кбкі  піїопа  азізкіу  іієуу 

еза  МзаНкесаНк. 

ІМатоуа  кТк\л/ау  еза  реІа\л/  ІМікік. 

Атізк  пІБЇт  кїуа  кбкі  піїопа азізкіу 

іієуу  еза  \Л/ТзаНкесаНк. 

ІМатоуа  кТк\л/ау  еза  реіаїл/  Атізк. 

Масазк  пібТшіб  кТуа  кбкі  піїопа азізкіу, 

ііууєуу  еза  \МГзаНкесаНк 

Матоуа  кТк\л/ау  еза  реІа\л/  \А/асазк 

Кіііііл/ат  еза  коке\л/  реІа\л/  еза 

азізкіу  Масазк. 

Маіта 

ііууєуу  еза  \ЛЯзаНкесаНк 

озіНіаїл/  еза  кіНїшат  тіпізіік. 

Міуууеуііііат  еза  КізеМап’їоїл/. 

“Му  ЬгоїНег  ІМікік,  сііує  апсі  Іоок 

Іог  зоте  ЕагїН,”  \Л/їзаНкесаНк  заісі 
Іо  Ніт. 

ІМікік  сіісі  поі  Ьгіп§  апуіНіп§. 

“Атізк,  ту  ЬгоіНег,  уои  сііує  апсі 

Іоок  Іог  зоте  еагїН,”  МзаНкесаНк 
заісі  Іо  Ніт. 

Атізк  бісі  поі  Ьгіп§  апуіНіп§. 

“\Л/асазк  ту  Ііїїіе  ЬгоіНег,  уои  Іоок 

Іог  зоте  еагіН,”  УУЇзаНкесаНк  заісі 
Іо  біт. 

\А/асазк  сіісіп’ї  Ьгіп§  апуіНіп§.  Не 
сіоує  а§аіп.  \А/асазк  Ьгои§Ні  зоте 

еагТИ. 

“ОН  ту,”  заісі  УУЇзаНкесаНк.  Не 
тасіе  ап  ізіапсі  а§аіп. 

ТНе  Огеаі  5ріпІ  \л/аз  уегу  Нарру. 

ТНЕ  ЕИР 
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ОУЕКУІЕШ  ОГ  І.АМ61ІАСЕ  РОК 

И ІЇ5АНКЕСАНК  АИй  ТНЕ  Гі-ОСЮ 
І-ЕУЕІ.  III  :   СКА0Е8  7-9  ОР  Срее  ЗО 

ЗімригіЕР  Бскірт 

ІМеНіуамак  азірауімак. 

КеНїеНауак  тапа  аНасіто\л/ак  ека 
\л/іНкас  кахл/апіНїаІпк. 

Кауаз  кауаз  еза  паре\л/ 

МзаНкесаНк  кТзіуіНказо\л/  ратауез 

тіНсеїії  ауізіуіпі\л/. 

КТ\л/Тсірікізк\л/ете\л/  еза  каИкТуа\л/ 

різізкіза. 

ИізТтак  еза  кїїаНкотем 

кТтіуо\л/?сеНїо\л/ак  еза  каІікТуахл/ 

різізкізак. 

Озат  \Л/ТзаИкесаМк 

ек?Нозїезіта\л/ії  КізеМап’їо\л/а  еза 
кТзТНкітік  капакаїеуітаї  кмауазк 

какізкіпоНата\л/аї  їап’зі  кеїаїізіуії. 

Мака  еза  патоуа  кіп\л/ез  еза 

кіНїітеуіНїат  оїаїозкешіп  ек\л/а 

патоуа  пакаІа1;І5і\л/іпі\л/. 

Шіїатамем  еза  різізкТза  кіуат 

рік\л/ізі  \л/ТИі!аИкатікізіуісі. 

Масіїіреуітізомак  еза  різізкізак 

тізїаНі  тасірауі\л/ак. 

КізеМап’їо\л/  еза  кізо\л/еуіИі;ат. 

МішТзкіраІап  азікіу  ека  кшауазк 

ратіпікеуапі 
І1е\л/  еза  \Л/?заНкесаНк\л/а. 

ІМатоуа  еза  а\л/Туак  піїоНїат. 

Масі  кіто\л/ап  еза 

КакТзазоїаташаї  КізеМап’їо\л/. 

Мізікітомап  ЧаНїо  кізікам  екма 

‘їаНїо  їірізка\л/. 

Ізкіре\л/  еза  ота  Азкіу. 

Как\л/е  пакіпат  еза  \ЛАТзаИкесаИк 

така  \л/апіИіа^  огпазка\л/аїІ5І\л/іп. 

ТНе  Сгее  реоріе  §аїНег. 

ТНе  Еісіегз  изиаііу  їеіі  зїогіез  зо 

їНеу  У¥ЇІІ  пєуєг  Ье  Іозї. 

І_оп§,  Іоп§  а§о,  їНеге  маз  а   тап, 
Ніз  пате  маз  \М?заНкесаНк,  ЬеРоге 

їИеге  \л/еге  тапу  реоріе. 

Не  їаікеб  їо  аіі  їНе  апітаїз. 

“Му  ЬгоїНегз”  \л/аз  Ніз  кіпзНір  Іо 
їНет.  АИ  їНе  апітаїз  \л/еге  Ргіепсіз. 

Весаизе  УУЇзаНкесаНк  \л/аз  їНе 

оібезї  ЬгоїНег,  Сгеаї  5рігії  їоіб  Ніт 
Іо  \л/аїсН  їНет  апсі  їеасН  їНет 

\л/еІІ — Ио\л/  їНеу  зНоиІсі  ЬеНауе. 

Виї  пої  Іоп§  аїїег,  Не  §ої  їігеб  ої 

Ніз  \люгк  апсі  Ьесате  сагеїезз. 

Не  їоіб  їНе  апітаїз  їНеу  соиісі  сіо 

\л/Наїеуег  їНеу  \л/апїесІ. 

ТНе  апітаїз  бісі  мНаїеуег  їНеу 

\л/апїеб  апб  Наб  а   Іоі  оїїгоиЬІе. 

Сгеаї  5рігії  \л/аз  уегу  ап§гу. 

“І  ат  §оіп§  Іо  Гіооб  їНе  еагїН  ІГ 

уои  бо  пої  сопїгої  їНіп§з,”  Не 
заіб  Іо  \МїзаНкесаНк. 

N0  опе  Іізїепеб. 

її  Ье§ап  їо  гаіп  аз  їНе  Сгеаї  5рігії 

рготізеб. 

її  гаіпеб  а   Іої  еуегу  бау  апб  еуегу 

пі§Нї. 

ТНе  еагїН  їіообеб. 

УУЇзаНкесаНк  їгіеб  їо  зїор  ії  Ьиї  Не 

Іозї  Ніз  ро\л/єгз  апб  зїгеп§їН. 

УОСАВШ-АРУ 

МА  Моип  Апітаїе 

пеНіуамак 
Сгее  реоріе 

кіНїеНауак 
еібегз 

ауізіуіпіуу 

регзоп 

озіезіттл/ оібезї  ЬгоїНег 

кіпозеота 
їізН 

закоїеН со\л/агб 

N1  ІУІсшп  Іпапітаїе 

аїозкешт \л/огк 

тазкашаїізішіп 
зїгеп§їН 

аіат’рек 
ипбепл/аїег 

тазкашаїізішіп 5Ігеп§їН  &   ромег 

УУЇЗІІ Ьеауег  ог  тизкгаї  беп 

ріроп’уікі 

іп  їНе  \л/іпіег 

кеіісіпаїкшіп 

сегїаіпїу 

пТкапікасіз 

їгопї  1е§ 

зоИкаїізіууіп зїгеп§їН,  Ьгауегу 

казкіИеууізіууіп 

рО\Л/ЄГ5 

папоуасіНі\лге\лмп 

їіаїїегу 

какауеу  ізїууі  п 
5ІуПЄ55 сїзіНіазоміп 

сНеаїіп§ 

іїаіізіууіп ЬеНауіоиг  ог  \л/ауз  ої  а 

регзоп АІ  Апітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬ 

азірауі\л/ак їНеу  §аїНег 
аНасітомак 

їНеу  їеіі  зїогіез 
еНбзІезітаотії Не  із  оібезї 
кеїаїізіуії 

їНеу  \л/іІІ  Ье  Ііке 
пакаїаіізіууіпіуу Не  із  сагеїиі 

ууТНіїаІікатікізїуісі 

їНеу  бо  аз  їНеу  \л/апї 

тасіїіреуітізоууак 

їНеу  Ье§іп  їо  бо  аз 
ЇНеу  Ііке 

тасірауімак 
їНеу  Науе  Ьаб  Іиск 

ратіпікеуапі ії  уои  Іоок  аїїег  їНіп§з 

рітаїізіхл/ 

Не  із  аііуе 

піз1араюе\л/ Не  бго\лтз 
еюапіЬсікерауії Не  Наз  а   Іозз 

тіуотаНсіНозпл/ 
Не  їееіз  а   Ііїїіе  Ьеїїег 

азїазіуу 

капіраііакаїізосік 

Не  із  \уеагу 

їНеу  ууїіі  зїап/е 
екюеіатаї Не  із  іп  пееб 

езоЬкеуітоуії 

Не  (з’)  із  Ьгауе 

пауа\лжл/ 

Не  із  ехНаизїеб 

ПЄ5І05І\Л/ Не  із  їігеб 

казкіНо\л/ Не  зиссеебз 

еНіуіпїзіуії 

Не  (З’)  ІЗ  \Л/І5Є еНізкоказкіНіаї Не  їгіез  Ніз  Ьезї 

ауіууері\л/ 
Не  гезїз 

сасаз1арі\л/ Не  \л/аз  риіск 

катїуотТсізоп уои  ̂ ііі  еаї  \л/еІІ 
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катіНсеТозап  уои  \л/іІІ  Науе  тапу 
сНИбгеп 

кігшезпбсіНТауу  Не  Такез  а   Іоп§  Тіте 

еНауізіНсікеуіТ  Не  (з’)  сгеаїез 
еНаІаууїуіНіакозії  Не  із  ипууапїеб  ог  сіізіікесі 

II  Іпапітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬ 

тасТНкірауіп  ії  Ье§іпз  То  гесесіе 

ТА  Тгапзіїме  Апітаїе  УегЬ 

кіїаіікбтеуу 

кТтіуоууїсеНТоууак 

(тіуоууїсеуу) 
кТзТНкітік 

уу?НІатаууе\л/ 

какІзазоТатаууаТ 

ууїіарітік 

\л/ТракИ;іпе\л/ 

татіїопеуітеуу 
іієуу 

каууїсіНікої 

какууесіте\л/ 

Тап’зіїеБІУуауезітаї 
етатіНсітаї 

казкітеуу 

кїпакаїік 

рареуакшазкаіік 

Не  із  геїаїеб  То  Ніт/Нег 

ІНеу  §ої  аІоп§  ууєіі 
Не  соттапсіесі  Ніт  Іо 

Не  Тоїб  Ніт  Іо 

ТНе  ууау  Не  рготізесі 
Ніт 

ІНеу  зіі  \л/ііН  Ніт 
Не  аІІо\л/5  Ніт 

Не  іНіпкз  аЬоиї  Ніт 

Не  Тоїб  апоїНег 

ІНеу  тизі  Неір  Ніт 
Не  азкз  Ніт 

Ноуу  Не  соиісі  ЬгіЬе  Ніт 

Не  ргаізез  Ніт 
Не  сопуіпсєз  Ніт 

Не  Іеауез  Ніт 

ІНеу  Іеауе  Ніт  аіопе 

ТІ  Тгапзіїіуе  Іпапітаїе  УегЬ 

каууапіНІаНк 

кіНіітеуіНіат 

кізоууеуіНіат 

піууТзкіраТап 
пакіпат 

ууапіНіауу 

тоуеуіНіат 

кізкеуіНіат 
каїбІаНк 

каНТбІат 

тізкакі 

тізкууеуіНіат 

рїІшеуіНІат 

ууаууапеуіНіат 

кауауіі 
кататізТі 

кіІараНіатууеуу 

еНауіТеуіНІаНк 

паНеуіНІат 

Іо  Іозе  ІТ 

Не  із  їігеб  о^  ії 

Не  із  ап§гу  аЬоиї  ії 
Не  Пообз  ії 

Не  зїорз  ії 
Не  Іозї  ії 

Не  із  амаге  оґ  ії 

Не  кпо\л/з  ії 

Не  тизї  сіо  ії 

Не  ууііі  сіо  ії 

ії  Не  їіпбз  ії 

Не  Наз  а   зоїиїіоп  їог  ії 

Не  із  ууоггіеб  аЬоиї  ії 

Не  із  \л/оггіесІ  аЬоиї  ії 

Гог  Ніт  Іо  Науе  ії 

Не  сіерепсіз  оп  Ії 
Не  Іоокз  аї  ІІ 

Не  Наз  Ніз  оууп  \л/ау  ої 
боіп§  ІІ 

Не  із  ріеазесі  оуєг  ії 

КаНк?уа\л/  кТкууау  ерітаТізітакаНк 

еза  пізїараууетакап. 

Каїізк  УУТзаНкесаНк  реуак  ІМікік, 

реуак  Атізк  ек\л/а  реуак  \Л/асазк 

патоуа  бНсі  пізїараууеууак. 

МоуеуіНїат  еза  \Л/?заНкесаНк 
еууапіНсікерауії. 

Ауарі\л/  еза  етатаїої. 

ОзТтіза  еза  реууТїарітік. 

МасТНкірауіп  еза  пірТу. 

\Л/?заИкесаНк  еза  тіуотаНсіНозІуу. 

Матоуа  поНїерікізк\л/аїеуу 

КізеМап’Тоууа.  Матоуа  КізкеуіНїат 
Тапзі  каїбїаНк.  АзТазіуу 

капіраНакаїізосік. 

Кіїітакіпаууеуу  еза  Кізетап’Тоуу 
\Л/?заНкесаНкууа. 

\Л/їракіТіпеуу  еза  КіИіУл/аткозіИіауіІ: 

азкіу  тізкакі  к?к\л/ау  аїат’рек. 

Матіїопеуітеуу  еза  озТтіза 
МТзаНкесаНк  озат  екууеїатаї 

тазкаууаїізіууіп. 

Ка\л/ТсіИікої  ріко  озітіза 

Какууесітеуу  еза  ІМікікууа  озат 

езоНкеуітоуії  татіНсітеуу  еза. 

Кбкеуу  еза  ІМікік  така  патоуа 

к?к\л/ау  реїауу. 

МізкууеуіНїат  еза  \Л/?заНкесаНк 

Тап’зі  Тезіууауезітаї. 

ЕтатіНсітаї  еза  ек\л/а 

еНазоїатаууаї  кіпозеууа.  Казкітеуу 

еза. 

Азау  тТпа  еза  ІМікік  кбке\л/. 

ІМатоуа  КТкууау  реїауу 

піраНіпауаууіуу  еза.  ІМатоуа 
казкіНоуу. 

БакоТеН  еза  МїзаНкесаНк  іїєуу 

ІМікікууа  паууас  Атізк  Кууауазк 
КаНТбІат. 

Еуегу  1іуіп§  ТНіп§  бгоуупеб, 

ехсерї  Тог  \Л/?заНкесаНк,  опе  оїїег, 

опе  Ьеауег,  опе  тизкгаї,  ууНо  біб 

пої  бГОУУП. 

\Л/?заНкесаНк  геаіігеб  Не  Наб  а 
ІОЗЗ. 

Не  заї  апб  сгіеб. 

Ніз  ЬгоТНегз  сате  апб  заї  ууіїН 
Ніт. 

ТНе  ууаїег  Ье§ап  То  §о  6оууп. 

\А/ТзаНкесаНк  їеії  а   ІіШе  ЬеТТег. 

Не  бібп’Т  ууапї  То  зреак  То  ТНе 

Сгеаї  БрігіТ.  Не  бібп’Т  кпоуу  ууНаТ 
То  бо.  Не  \л/аз  аТгаіб  ТНеу  ууоиіб 

зїагуе. 

СгеаТ  БрігіТ  їоок  ріТу  оп 

\А/ТзаНкесаНк. 

Не  ууаз  §оіп§  То  аііоуу  Ніт  То  таке 

ТНе  еагТН  а§аіп  іТ  Не  Тоипб 

зотеїНіп§  ипбегууаТег. 

\Л/ТзаНкесаНк  ТНои§НТ  оТ  Ніз 

ЬгоТНегз  Ьесаизе  Не  Іаскеб  роууегз 
апб  зТгепдТН. 

Ніз  ЬгоТНегз  Науе  То  Неір  Ніт. 

Не  азкеб  ТНе  оТТег  Ьесаизе  Не  ууаз 

Ьгауе  апб  Не  ргаізеб  Ніт. 

ТНе  оТТег  боуе  ЬиТ  Не  бібп’Т  Ьгіп§ 
апуТНіп§. 

УУТзаНкесаНк  ріаппеб  Ноуу  Не 
соиіб  ЬгіЬе  Ніт. 

Не  ргаізеб  Ніт  апб  рготізеб  Ніт 
ТізН.  Не  сопуіпсеб  Ніт. 

ТНе  оТТег  6оує  а§аіп.  Не  бібп’ї 
Ьгіп§  апуТНіп§.  Не  ууаз  уегу  Тігеб 
апб  Не  біб  поТ  ассотрІізН 

апуТНіп§. 

“Уои  со\л/агб,”  заіб  МзаНкесаНк. 

“Веауег  ууіП  бо  ЬеТТег.” 
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МатіНсіте\л/  Атізк\л/а  озат 

етазкамаїізіуіі:  ек\л/а  еНТуіпізіуії. 

ЕНізкоказкіНіаІ  еза  Атізк  кбкехл/ 

патоуа  кТк\л/ау  реІа\л/. 

МіраИі  пєбіозіхл/  еза. 

Ауі\л/ері\л/  еза  кіп\л/ез. 

Маїта  рТкмеуіНіат  еза 
\Л/ТзаИкесаИк.  Мізк\л/еуіНі:ат  еза 

УУїзаНкесаНк  ІакаИкі  хл/Тзїі  кауауії 

ріроп’уікі.  Азау  тТпа  еза  Атізк 
кбке\л/.  ІМатоуа  кТк\л/ау  ре?а\л/. 

ІМікік  к?сасазІарі\л/  ек\л/а. 
Атізк  кТ  тазка\л/ізі\л/. 

Мака  патоуа  казкіНо\л/ак. 

КеИсіпаИо\л/іп  \л/Тз!:а  масазкоз 

патоуа  как?  казкіИо\л/. 

Мака  ріко  кататізТі  \Л/?заНкесаНк. 

\А/асазкоз  к\мауазкікоке\л/ 

ІМатоуа  к?к\л/ау  реІа\л/. 

\Л/?заИкесаЬк  \л/а\л/апеуіНі:ат. 

КатТуотТсізоп  ек\л/а  ІакаНі  \лаїзіі 

Кауап, 
іїе\л/  еза  \МТзаНкесаНк  ек\л/а 

катіНсеІозап. 

Азау  т?па  кбке\л/  масазкоз  кіп\л/ез 

посіНіа\л/.  КіІараНіатмем  еза 

опікапікасізіуі\л/а  ек\л/а. 

Арізіз  еза  азізкіу  ізітак\л/апіуі\л/а. 

Каказкітаї  еза  азау  тТпа. 

Кареїауіі  еза  ек\л/а  азізкіу. 

ОііИїіпат  еза  МізаНкесаНк. 

ЕНауіІеуіНіаНк  еза  ізіНіа\л/  тіпізіік. 

КізеМапЧо\л/  паНеуіНіат 

еНауізіНсікеуіІ. 

Мака  \л/апіИі;а\л/  зоНкаїізоміп  ек\л/а 
казкіНемізіміп  \Л/?заИкесаИк. 

МапбуасіИі\л/е\л/іп,  какауеуізі\л/іп, 

сТзіИіазохл/іп,  каїізк  к?Науа\л/ 
\Л/?заИкесаИк. 

Не  ргаізесі  Атізк  Ьесаизе  Не  \л/аз 

зїгоп§  апсі  \л/ізе. 

Веауег  сіоує  аз  Раг  аз  Не  соиісі.  Не 

сИсіпЧ  Ьгіп§  апуїНіп§  апсі  \л/аз  зо 
ІігесІ  апсі  гезіесі  а   1оп§  їіте. 

ОН  ту!  \Л/?заИкесаИк  \маз  зо 

\л/оггіесІ.  Ніз  ріап  \л/аз  Рог  Веауег  Іо 

Науе  а   §оосі  Ноте  іп  РНе  міпїег. 
Веауег  сі  о   \/е  а§аіп.  Не  сіісіпЧ  Ьгіп§ 
апуРНіп§. 

ТНе  оііег  \маз  диіск  апсі  РНе 
Ьеауег  \л/аз  зРгоп§.  ВиР  РНеу 

соиісіп’р  ассотрІізН  апуРНіп§. 

СегРаіпІу,  ІіРРІе  МизкгаР  саппоР 

ассотрІізН  апуРНіп§  еіРНег. 

Виї  \Л/?заНкесаНк  Наз  Іо  геїу  оп 
Ніт. 

Шіе  МизкгаР  сіоує  зІгаі§Иі  сіо\л/п. 

Не  сіісіп’р  Ьгіп§  апуРНіп§. 

\Л/?заИкесаИк  маз  \л/оггіесі. 

“Уои  \л/іН  еаі  \л/еІІ  апсі  Науе  а   §оосІ 

Ноте,”  заісі  \Л/?заИкесаИк,  “апсі 

Науе  тапу  сНіїсІгеп.” 

иШе  МизкгаР  сіоує  а§аіп  апсі  Роок 

а   Іоп§  Ріте.  Не  Іоокесі  аР  Иіз  РгопР 

Іе§з  апсі  іИеу  зтеїіесі  а   ІіРРІе  Ііке 
еагРН. 

Не  сопуіпсесі  Ніт  а§аіп.  ТНіз  Ріте 

Не  Ьгои§НР  Ьаск  зоте  еагРН. 

МїзаНкесаНк  Роок  ІР  апсі  тасіе  ап 

ізіапсі  іп  Ніз  о\л/п  \л/ау. 

ТНе  ОгеаР  5рігії  \л/аз  ріеазесі  хл/іїН 
Ніз  сгеаРмРу. 

ВиР  \Л/?заНкесаНк  І05І  Ніз  зРгеп§РН 

апсі  ромегз. 

РІаРРегу,  зсНетіп§,  зіупезз,  \л/еге  аіі 
РНаР  \А/?заНкесаНк  Нас!  ІеРР. 

Рагіісіез 

тапа 

изиаііу 

шіГікас є\/єг 

ратауез 

ЬеРоге 
тіїїсеїір 

тапу  о?  РНет 
озат Ьесаизе 
(ап’зіуізі 

ог  Рап’зі 

Но\л/ 

кіуат 
аіі  гі§НР,  окау 

рікотїзі 

апу  \л/ау 

тізРаЬі 
уегу,  тисН 

азау 

аігеасіу 

тїпа 
а§аіп  ог  апсі 

ріко 

опіу,  Науе  Іо 
каїізк 

опіу 

ар’зіз 

а   ІіРРІе 
кіп\мез а   1оп§  Ріте 

падаас 
тауЬе 

кшауазк зРгаі§НР,  §оосІ 

Рге-УегЬ  Рагіісіез 

\л/?сі-  Ро§еРНег  \л/іРН 

тіуо-  §оосІ 
Ракакі-  §оосІ 

поНРе-  \л/апР  Іо 
тасі-  ЬасІ,  єуіі 

ека-  сіоп’р какме-  Ргу  Іо 

какТ-  зНоиІсІ 

Регзопаї  Ргопоип 

юїзРа  Ніт, 

Нег  аізо,  Роо  (‘Роо  Рогт’) 

Скаммак 

Регзопаї  Ргопоипз 
і5 

пТуа 

25 
кТуа 

35 

\л/?уа 

іР 
пТуапап 

2І 

к?уапа\л/ 2Р 
К!уа\л/а\л/ 

3Р 

\Л/Туа\л/аа\л/ 
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№ N1 

Р055Є55ІУЄ Р055Є55ІУЄ 

Райегп РаПегп 

і5  пі....іт(ак)* 
пі   (а)** 25  кі   іт(ак) кі   (а) 

35  о   іта о   (а) 

іР  пі....іт’пап 
пі...пап(а) 

2І  кі....іт’па\л/ 
кі...па\л/(а) 

2Р  кі....іт’\л/а\л/ 
кі...\л/а\л/(а) 

ЗР  о....іт’ма\л/ 
о...\л/а\л/(а) 

З’  о....іт’уі^а 
о   уі\л/(а) 

КТкіНіітеуіНіатіуіма  еза  тапа 

оіаіізіміп  озТтіза  ек\л/а  еза  тапа 

кТпакаїік. 

Рареуакмазкаїік  озат 
еИаІахл/еуіИіакозії;. 

ТІ  УегЬ  Райегпз 

*   (ак)/(\л/ак)  іР  ріигаї  ИА  поипз 

**  (а)  ог  (\л/а)  ІР  ріигаї  N1  поипз 

Моїе: 

Бігезз  тагкз  аге  уегу  ітрогіапі.  Т\л/о  \л/огсІ5 

тау  Ье  зреііесі  ІНе  зате  Ьиі  Ікіе  зігезз 
тагкз  таке  а   ЬіРРегепсе  іп  теапіп§. 

ТНе  сіерепсіепі  зіет  “іт”  із  поі  песеззагу 
Рог  кіпзНір  Іегтз. 

АІ  УегЬ  Райегпз 

Іпсіерепсіепі:  Сопіипсі 
Мосіе  Мосіе 

і5  пі...   п е... 

25  кі...     п е... 

35 

-\л/ 

е...   1 

іР  пі... ...пап е... ...уаНк 
2І  кі.... ..па\л/ е... ...уаНк 
2Р  кі... ..пшш е... 

ЗР 
-\л/ак е... 

....сік* 

3’
 -уі\л/а е...   Уі* 

Рог  Тгапзіїіуе  Іпапітаїе  уєгЬз  епсііпд  \л/іїИ 

а   зНоП  “а.”  АИ  оїИег  ТІ  уєгЬз  Тоііохл/  іМе 

АІ  раїїегп. 

Іпсіерепсіепі Сопіипсі 
Мосіе Мосіе 
пі.. 
  п е....тап  і5 

кі.. е....тап  25 

-т 

е   Нк  з5 

пі..   пап е...таНк  іР 
кі..   па\л/ е...таНк  2І 
кі.. 

..памам е....тек  2Р -гттак 

е   Нкік*  зР 
-т’уіма 

е....т’уіІ  з’ 

Ноіе: 

БНогТ  “а”  сНап§ез  Іо  “е”  ехсері  Рог  згсіз. 
N0  сНап§е  іп  ІНе  сопіипсі  тосіе. 

ВоїН  тосіез  саггу  іНе  зате  теапіп§  Ьиі 

іНе  сопіипсі  тосіе  саггіез  тоге  оР  ІНе 

“іп§”  теапіп§  іп  ІНе  асііоп  Рогт. 

*(-1\л/а\л/)  ИогіНегп  Сгее  сііаіесі 

Моїе: 

Апітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬз  епсІіп§  іп  “е” 

сНап§е  Іо  а   Іоп§  “а”  ехсері  Рог  згсіз  (іп 
іпсіерепсіепі  тосіе  опіу. 

Ітрегаїіуе  УегЬз 

Ва5е  Рогтз  оРуєгЬз  аге  ІНе  Ітрегаїіуе  Рогт 

(соттапсі). 
25  уєгЬ  +   0 

2Р  уєгЬ  +   к 

2І  уєгЬ  +   Іап 

е.д. 

арі  уои  зіі  сіо\л/п 

арік  уои  (рі)  зіі  сІо\лт 

аріїап  Іеі’з  зіі  сІо\л/п 

ТА  УегЬ  Райегпз 

Іпсіерепсіепі  Сопіипсі 
Мосіе  Мосіе 

і5  пі..а\л/  е   ак 

25  кі..а\л/  е   аі 

35  -е\л/  е   аі 
іР  пі...апап  е..ауаНк 

2І  кі...апам  е..ауаНк 

2Р  кі..а\л/а\л/  е...ауек 

ЗР  -е\л/ак  е...асік* 
З’  -е’уі\л/а  е   ауїі 

*-1\л/а\л/  іп  ИогіНет  Сгее  сііаіесі 

Иоіе: 

ТА  уєгЬз  епсІіп§  \л/ііМ  ІНе  сопзопапі  “з” 
сНап§е  Іо  “Г  іп  ЬоїН  тосіез. 

Соаі  ог  ЬепеРасІіуе  (ог  оЬіесІ)  із  ІНе  згсі 

зіп§иІаг  Рогт,  ог  згсі  ріигаї  Рогт,  ог  з’ Рогт. 

Н із  ЬгоіНегз  \л/еге  ІігесІ  оР  Ніз  \л/ауз 

апсі  оРіеп  ІеРі  Ніт. 

Не  \л/аз  ІеРі  аіопе  Ьесаизе  Не  \л/аз 

сіізіікесі. 

ТНЕ  ЕІУЮ 

ТНеге  аге  аізо  сіігесі  апсі  іпуєгзє 

раїїегпз;  і.е.,  ізі  Іо  2псІ,  апсі  гпсі  Іо 

ізі,  апсі  іНеіг  ріигаї  Рогтз. 

РететЬег  іНаї  поі  аіі  Еп§1ізН  уєгЬз 

арріу  іп  ІНе  Сгее  1ап§иа§е  апсі  сиііиге. 

Штігшїіуе  Магкег 

-’зі5  асісіесі  Іо  епсі  оР  Моип. 

N016: 

ІР  поип  епсіз  \л/ііН  а   к   іі  \л/іІІ  аИл/ауз  Ье 

РоІІо\л/есІ  \л/ііН  -озіз. 

А11 1   ‘з  сНап§е  Іо  с 

ЗиЬі'ипсІіуе  Мосіе 

УегЬ  РаПегпз 

БиЬіипсІіуе  тосіе  саггіез  ІНе  теапіп§ 

“\л/Неп...”  ог  “іР.....”. 

Іпсіерепсіепі Сопіипсі Мосіе Мосіе і5 -уапі 

ка...уап 

25 

-уапі 

ка   уап 

35 

-сі 

ка   1 

ІР 
-уаНкі 

ка..уаНк 
2І 

-уаНкі 

ка..уаНк 
2Р 

-уеко 

ка...уек 

3Р 

-1\л/а\л/і 

ка   сік 

3’
 

-уісі 

ка   уіі 

N016: 

ТНе  БиЬіипсІіуе  тосіе  із  тагкесі  оп  а 
зиЬогсІіпаїе  сіаизе. 

II  геяиігез  а   таіп  сіаизе  Іо  сотріеіе 
ІНе  зепіепсе. 

Тепзе  тагкегз  апсі  ргел/егЬаІ  раПісІез 
сап  Ье  изесі. 
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\ЛГЇ  заН  ке  саЬк 
(50П§) 

Ке  зе  Мап’ 
Іом і Імем е за 

ОЬуіаІіуе  5иЬ|‘есІ  апсі  ОЬіесР 

ТЬе  оЬуіаІіуе  Рогт  оі  зиЬіесІ  апсі  оЬіесІ  аге 

изесі  ехіепзіуеіу  іп  зІогуІеіІіп§.  І_еагпіп§ 

\Л/Т заН ке саНк \Л/Т 
заН 

ке 
саНк аЬоиІ  Іе§епсІ5  апсі  зіогіез  із  іНегеРоге  а   §оосі 

N8 ка їе 

уіт 

кі 
зТ 

ті зак 
сопіехі  іп  мНісН  Іо  Іеат  іЬе  оЬуіаІе  Рогт. 

Ма ка па то 

уа 

пі РоН Рат 
Зее  II  УегЬ  Раїїегпз  Тог  іпРогтаїіоп. 

N011 Піп !б мак 

рі 

5І5 кТ 
зак 

Кі зе 

Мап’ 

Іом кі 50 
ма 

зі\л/ 
Тіте  Раззаде  Магкег  їог заМ ке саНк \Л/і заН 

ке 
саНк 

Ма ті зі кі то \л/а піН їа\л/ 
Іпапітаїе  іоипз 

ТаН іо 

кіз’ 

кам ІаН ЇО 

Рір’з 

ка\л/ 

КТ 
00І5 

кі 

рем 

аз 

кіу 

е за Рог  сіауз  оР  ІНе  меек,  топіЬз,  уеаг,  зеазопз, 

Кі зе 

Мап’ 

Том і Імем е за 
еіс.,  асісі: 

\МТ заИ ке саНк \МЇ заН ке 
саНк 

-кі  (Рог  іЗ,  1Р,  25,  2І,  2Р) 

і ка 

уа 

ті зі 
та та Ро 

-уікі  (Рог  зЗ,  зР  апсі  з') 
0 зіН Та кіН Імат 0 таз 

кіу 

Меапіп§:  “іп  ІНе...” Ка \л/Т 

сіН’ 

кої 0 
зТ 

ті за “\л/Неп..." 

Кі зе 

Мап’ 

Іом 

Кап’ 

ма 

ра 

тем 
Кб кім а ма № кік е 

за Сопііпиоиз  АсРіоп  АШх Ма ка то 

уа 

кТ 

кмау 

ре 

1а\л/ 
Кб кім а ма А тізк е за 
Ма ка то 

уа 

КТ 

кмау 

ре 

Рам Рігзі  сопзопапі  сіиріісаіесі  +   а   із  асісіесі  Іо 

Кб кім а \л/а \Л/а сазк е за 
іЬе  Ье§іппіп§  оР  а   уєгЬ  іо  іпсіісаіе 

сопііпиоиз  асііоп  оуєг  а   регіосі  оРііте. 

0 та 5І5 

кіу 

е за тіз 
кат 

М заН ке саНк №ї заН 
ке 

саНк 

е.д. 

Мі пі зїік 0 зіН Іам е за таїом  Не  сгіез 

Кі зе 

Мап’ 

Іом Мі \л/е 

уіН 

Рат 
татаїом  Не  кеерз  сгуіп§ 

II  УегЬ  Райегп 

Іпап.  Ргохітаїе  5іп§и1аг  ЗиЬіесІ  (О) 

зреакег/ІізІепег/МІ  з!п§иІаг 

ІпсІ.  Мосіе:  зиЬіесІ  із   
(ЬазеРогт) 

Соп|.  Мосіе:  зиЬіесІ  із  е   Нк. 

Іпап.  Ргохітаїе  Ріигаї  ЗиЬіесІ  (ОР) 

зреакег/ІізІепег/Ш  ріигаї 

ІпсІ.  Мосіе:  зиЬ]'есІз  аге   («)а 
Сопі.  Мосіе:  зиЬіесІз  аге  е   Икі 

Іпап.  ОЬуіаІіуе  5іп§иіаг  ЗиЬіесІ  (О’) 

зреакег/іізіепег/згсі  Р’з/Ш  зіпциіаг 

ІпсІ.  Мосіе:  згсі’з  зиЬіесІ  із  о   уію 

Сопі.  Мосіе:  згсі’з  зиЬіесІ  аге  е   уік 

Іпап.  С^іаііуе  Ріигаї  ЗиЬіесІ  (О’Р) 

зреакег/іізіепег/згсі  Р’з/М  ріигаї 

ІпсІ.  Мосіе:  згсі’з  зиЬіесІ  аге  о   уіюа. 

Сопі.  Мосіе:  згсі’з  зиЬіесІ  аге  е   уікі 

РНопоІоду  Киїез 

2   сопзопапіз  саппої  §о  Іо§еіНег  ипіезз  іЬе 

зоипсі  із  тасіе  зтооіЬ  (\л/ііИ  раїаіігаїіоп). 

ЗЬогІ  “і”  із  а   іоіпег  ог  іп  зоте  сазез,  іі  сап 
Ье  сіеіеіесі. 

2   уомєіз  саппої  Ье  іоіпесі. 

То  зЬоПеп  ог  уегЬаІіге  а   \л/огсі,  іНе  зЬогІ  “І” 

сап  Ье  сігорресі  апсі  ап  ’   сап  Іаке  ііз  ріасе. 

\Л/Неп  їмо  уомєіз  аге  іоіпесі,  ІНе  Тігзі  опе 

сап  Ье  сігорресі  апсі  іЬе  зесопсі  опе  Ьесотез 
іоп§. 

\Л/Ьеп  соп|‘и§аІіп§  а   уєгЬ,  а   “І”  соттопіу 
Іоіпз  2   уомєіз  іп  іЬе  іпсіерепсіепі  тосіе  апсі 

ап  “Н”  (   ог  а   зрасе  ог  а   ЬурЬеп)  іп  іЬе 

сопіипсі  ог  іпсіерепсіепі  тосіе. 
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6Ю55АКУ  ОР  І.ШЄШ5ТІС  АВВКЕУІАТІОМЗ  АШ  ТЕКМЗ  У5ЕВ  РОК  СКЕЕ 

аЬЬгеуіаІіоп Іегтз ехатріе 

ІМА Апітаїе  ІМоип кіпозежа НзН 

N1 Іпапітаїе  ІМоип 

азкіу 

еагІН 

АІ Апітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬ таІо\л/ 
Не  сгіез 

II Іпапітаїе  Іпігапзіїіуе  УегЬ кітомап іі  гаіпз 

ІпсІеТ.  Ргоп. Іпсіеііпііе  Ргопоип каНкїуам еуегуопе,  аіі 

РагТ. Рагіісіе екма аізо,  апсі 
РгеУ.  Рагі. Рге-\/егЬ  Рагі. Мі\л/Ттізікіто\л/апТіап. 1   \л/і11  таке  іі  гаіп  а   Іоі. 

5 5іп§и1аг пізТт 

ту  ЬгоіНег Р РІигаІ пізТтак 

ту  ЬгоіНєгб ТА Тгапзіїіуе  Апітаїе  УегЬ пакаїеуіт \л/аІсН  оуєг  Ніт/Нег 

ТІ Тгапзіїіуе  Іпапітаїе  УегЬ озіНіа 
таке  іі 

5иТТ. БиіТіх  (зуІІаЬІе  ог  Іеііег 
асісіесі  Іо  епсі  оі  \л/огсІ) поНііпІсшак ІідНііп§,  еасН  оіНег,  ІНеу 

Ргеї Ргеїіх  (зуІІаЬІе  ог  Іеііег 

асісіесі  Іо  Ье§іппіп§  оТ  \л/огсІ) ропікіто\л/ап Яиіі  гаіпіп§ 
АТТ АГІіх  (зуІІаЬІе  ог  Іеііег 

асісіесі  Іо  а   \л/огсІ) зее  аЬоуе 

іБ ізі  Регзоп  5іп§и1аг  (апітаїе) 
“1” 

ЗЮгуІеІІег/Зреакег 
25 2 п сі  Регзоп  5іп§и1аг(апіта1е) “Уои” □зіепег 

35 
Згсі  Регзоп  5іп§и1аг(апіта1е) “Не/5Не” 

\Л/ТзаНкесаНк 

іР ізі  Регзоп  Ріигаі(апітаіе) “\Л/е”  “Уз”  (зреакег  апсі  зотеопе  еізе) 
2І 2 п сі  Регзоп  РІигаІ  Іпсіизіуе  (апітаїе) “\Л/е”  “кіз”  (зреакег  апсі  Іізіепег) 
2Р 2 п сі  Регзоп  РІигаІ  (апітаїе) “Уои  ріигаї”  Іізіепег  апсі  оіНегз 

ЗР 
Згсі  Регзоп  РІигаІ  (апітаїе) “ТНеу”  “ТНет” 

3’
 Згсі  Регзоп  ОЬуіаІіуе  (апітаїе) Ніт/іНет  (згсі  регзоп  оЬуіаІіуе,  ЬеуопсІ  іНе  згсі  регзоп) 

5іп§и1аг  ог  РІигаІ Как\л/есіте\л/  еза  ІМікікш  озат  езоНкеуітоуіІ  татіНсіте\л/ 

Не  (\Л/?заНкесаНк  з$)  азкесі  іНе  оііег  Ьесаизе  Не  (ІНе  оііег  з’)  \л/аз  Ьгауе 

апсі  Не(зР)  ргаізесі  Ніт(з’). II  Іпапітаїе  Іпїгапзіїіуе  УегЬз 

о ргохітаїе  зіп§иІаг  (зреакег/іізіепег 

/N1  зіп§и1аг  зиЬіесІ)  пТріу ТНе  ууаіег  із  гесесііпд. 

N1 5іп§.  О 

Іпсіерепсіепі  тосіе 

Сопіипсі  тосіе 

КТзТка\л/а  ТНе  сіауз  аге  зНогІ. 

Іпсіерепсіепі:  тосіе 

Сопіипсі  тосіе 

ргохітаїе  ріигаї  (зреакег/іізіепег 

/N1  ріигаї  зиЬ]'есІ) 
N1  Ріигаї  ОР 

есітазікі 
сітазігша 

О’  оЬуіаІіуе  зіп§иІаг  (зреакег/іізіепег 

/згсі  Р’з/ИІ  зіп§иІаг  зиЬіесІ) 
Ніз  ууау  із  поі  еросі. 

Іпсіерепсіепі  тосіе 

Сопіипсі  тосіе 

оІаІізі\л/іп 

патоуа  тіуотазіп’уім 

патоуа  етіуотазіп’уік 

О’Р оЬуіаІіуе  ріигаї  (зреакег/іізіепег 

/згсі  Р’з/ІМІ  ріигаї  зиЬіесІ) 
Іпсіерепсіепі  тосіе 

Сопіипсі  тосіе 

оІаІізі\л/іпа 

патоуа  тіутазіпіуіжа 

патоуа  етіуотазіпіуікі 

ІпсІ.  Мосіе Іпсіерепсіепі  Мосіе 

Соп].  Мосіе Сопіипсі  Мосіе 

БиЬі.  Мосіе БиЬіипсІіуе  Мосіе 
Регз.  Рго. Регзопаї  Ргопоип 

Розз. Роззєззіує 

Р.Т. Еиіиге  Тепзе 

Р.Т. Разі  Тепзе 

Ехрг. Ехргеззіоп 

азірауіюак 
еНазірауісік 
тізкакі кТуа 

оіаІозке\л/іп 

піотїтізікітомапїНіап 

кїзіуіНказохл/ 
\л/аН\л/а 

ЗР’5  N1  5іп§.  О’ 

ЗР’б  N1  РІигаІ  О’Р 

Ніз  ууауз  аге  поі  еросі. 

іНеу  §аіНег 
іНеу  аге  §аіНегіп§ 

ії/\л/Неп  Не  Тіпсіз  іі 

уои 

Ніз  \л/огк 

І   \л/іІІ  таке  іі  гаіп  а   Іоі. 

Не  \л/аз  патесі ОН  Му! 
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$НасІож  РіірреК  Ргодгат 

ТКАІ5СКІРІ5 

(РІаіп$  Сгее,  Могі  кеш  Сгее, 

І0ГІІШЄІІЄГІ1  Сгее) 





Ж5АНКЕСАНК 

АНО  ТНЕ  СНІСКАРЕЕ 
РЬАІИБ  СКЕЕ  ТКАИБІ-АТІСЖ 

ЖзаІікесаІік  екота  РісікїзкізТБ 

Еу!  КеІаЬіа\л/е  еза  реуак\л/а\л/  \Л/Т5аИкесаИк  КТНоТіІНат  зТрТзіз 

ІМатоуа  Мііопеза  ауаказкауі\л/  ек\л/а  патоуа  їітіуіш 

КаЬкі  азо\л/акатеуаТака\л/ 

Мака  тТпеза  ХЛ/ТзаМкесаИк  поЬіе  азо\л/акате\л/  такека  епоНіезарораНоІ 

Тапзекма  пізїезе  ііік  еза  РісікТзкізТза 

Мзаіікесаіік  еза  \л/іНіатаме\л/  еИакахл/аІаИк  казо\л/аИаІік  ота  зТрТзіз 

такека  епоНіезарораНоІ 

РісікТзікТз  еза\л/а  \л/ТзІа  екакауезізії 

Ек\л/а  еза  поіііе  теїа\л/ака1е\л/  МзаИкесаНкша 

КатізкмеуіЬТаНк  еза  ТапеНкекатака  казо\л/акатеНоІіріуап  кеіаї  еза 

етіИка\л/*кіуап  ек\л/а  епіИіаМоИрТуап 

КТуа  па\л/ас  кіпіНїаИоИрТп  їзрТИсі  Ар’зітозоз 

Еу!  е\л/ако  отіу\л/еу’Исікап  \Л/ТзаИкесаИк  КататіИсітіЬі 

ТакаЬкеуіИіат  казо\л/акате  оЬрТі  зТрТзізіЬк 

\Л/ісеІеуіИі:атбте\л/  еза  РісікТзкізТза  рііа  какТзТзаИораТаІік  тізсікоз 

5ір\л/еріМа\л/  езама  рііа  РісікТзкізТз  емТпЧамкізеуіНіаІік  кезі  теІа\л/акаШ 

МЧа\л/  тізка\л/ем  еза  осо\л/ата  РіНема  еп’їа\л/’\л/іІіІата\л/аї  Іап’зі 

е\л/ТіаНкат’кІ5ІТ 

РіИехл/  еза  їакаНкеуіИіат  ек\л/а  Іар\л/еНіат  е\л/Т\л/ісіИа1;  РісікТзкізТза 

МТзаЬкесаіік  еза\л/а  кеуаріс  аНкат  5Тза\л/і\л/ 

Каїакозіпії  еза  РісікТзкізТз  ек\л/а  тасіїермезіатамем  озїеза 

МмеНсеза  пе\л/а\л/  екосТї  \А/ТзаіікесаНк  разсоНраІат  еза  ТіраНікапаНїік 

А!  екозі  кіІеуіЬіеп  сТ  зТрТзіз 

Ка  \л/ауезкапіИіуап  така  касТзіїї’Ііп 
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МаміуезТат  еза\л/а  \Л/ТзаНкесаІік  ка\л/і  еЬазомакате  оИрТі 

Копіеза  епітіІіі1:омакеуа\л/ерау’Ііо1:  езакомеї:  епазірераНШ  езріИсї  кТуазбІ 
КазізікосоНріНауіІ  еза  РіНема 

Еу!  КапіраНі  зізікосо\л/іЬіко1:  еза  \Л/ТзаИкесаИк 

Мііопі  Тамакат  еза  ІаЬкікатім  зТрТзізіИк  караНкізЧа\л/Ткосіпі1: 

ІуікоИк  еза  е\л/ТпіраИаИрі1:  рісікТзкізТз  кекас  еза  ка  кбкТкосіпії 

\А/іИкасез  еза  \Л/ТзаИкесаИк  тапоке\л/  ек\л/а  піІоте\л/  рісікТзкізТза 

екТзітТсізосік  еза  ауасітозШбмак 

ХЛ/ТзаИкесаИк  еза\л/а  патоуа  оИсі  \л/апікізкізі\л/  какі-ізі  теїамакаїікої:  РісікТзкізТза 

КізеуіНіат  еза  емТНареНоІ 

МаЬіі  теїаюеіап  ека  \л/іИкас  а\л/іуак  етеїаюеі:  ії\л/е\л/  еза  УУТзаЬкесаНк 

Ка  как\л/ауак\л/асаріпізопа\л/ 

КоНрімерІпепа\л/  таїїіеза  кТзріп  ка\л/і  каІарімазкмеЬіікі 

МсеНіат  еза  РісікТзкізТз 

\Л/ТзаИкесаИк  езазау  кізеуіНТат  е\л/ТИоІіИі;іпат\л/а1:  озкТзікозіуіхл/а  е\л/Т  каїатамаї: 

е\л/ТНареІпо1: 

Кіп\л/ез  еза  аНкат  теїамемак 

МмеІїсеза  \ЛЛГзаИкесаМк  е\л/ТНо1ЇИі;іпат\л/а1;  05кТзікозіуі\л/а  ка  кіНііт  теїамеуіі: 

Камеза  озкТзік\л/а  ка  кікатоИіауіІ:  ек\л/а  езір\л/еИауіІ 

Еу!  \Л/ізакТуа\л/езі\л/  еза  \Л/ТзаИкесаИк 

ІМатоуа  коИк\л/а\л/ас  іТе  еза  їіазіііахл/  озкТзік\л/а  ка  тїсітхл/азкоИїіпіуікі  еза 
тіїозімаїііікмапііік 

Екозі  МТзаІікесаНк  еза  патоуа  \л/арі\л/ 

МататіІопеуіИїат  еза  пікапі1:опа\л/а\л/  зїИіа  пікарасіЬа\л/  зіИіірікохл/  ка 

мТсезкомакіпатазоуап  тізкТзік\л/а 

Еу!  Кбпіа  еза  тапа  каріт’ІаИїаууазкозіИк  І<Тк\л/аИііко\л/іуап  еИїїаІ:  еза  тапа 

Кіуа  сТ  зіНїа 

Матоуа  ііік  еза 

пТу  а   тТїоз 

№тоуа  пТуа  \л/азк\л/ауаІі1:ік  еііііікої  еза  тапа 

Ріуізк  еза  ка  пазкмемазітікої: 

еЬа  пТуа  зіИіа 
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Кїк\л/ау  еракозеуіНїатамТуап 

\Л/?заІікесаНк  еза  асітоз1;а\л/е\л/  зііпіа 

Ка  тіуіііп  пірікТт  іїік  еза 

КТзріп  кіїазоіатаміп  ека  ууіЬкас  кіНімат  какак\л/е  ареНоуап  пікакаИбІіпікап 

апі  ек\л/а  патоуа  кат  ка\л/аріп 

ТармеНіат  еза  \Л/ТзаИкесаИк  ек\л/а  зіНіа  тіуік  5ІІИіріко\л/а 

Еу!  сіНкеуіИїат  еза  ка\л/і-е\л/арі1; 

\Л/ТзаИкесаИк  еза  кТ  тіза\л/іІпо\л/  ек\л/а  ека  \л/іЬкас  кіііімат  ка  как\л/е-ареНо1: 

кіуат  аїа-арізіз  оНсі  папбуасіИіИсі 

Е\л/ак\л/а\л/а  ріИіахл/  \ЛЛГзаИкесаИк  еза  тапа  пеуізіам  екТпіїопаНк  Кііезі 
папаїоИкхл/аИкатїкізії: 
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Шбанкесанк  А№  тне  Рюоо 
РІ.АШ5  СКЕЕ  ТКАІМБІАТІОМ 

УУЇзаНкесаНк  екша  какі  ізкірек  азкіу 

На  іуіпі\л/ак  еНазірауісік 

КіИіеИауак  аНасітомак 
ек\л/а  пізіНкас  аіі  тбзк?такап\л/а  асіто\л/іпа  ек\л/а  аіауоіікеміпа 

Іуіпі\л/  зоИкі  казкіНо\л/іпа 
азкі\л/  тезк\л/асірауо\л/іпа  кізкі\л/еИіке\л/іпа 
ека  \л/іИкас  камапіЬїаЬк 

Кауаз,  кауаз  еза  ратауез  тіИсеїіІ;  ауізіуіпі\л/ 
біа  азкТИк  кТ  іЬіа\л/  іуіпі\л/  паре\л/ 

\ЛЯзаИкесаИк  еза  кТзіуіНказо\л/ 

КаІікіуа\л/  різізкТза  кТ  \л/їсі  рТкізк\л/ете\л/ 

МізТтак  еза  к?-іІаНкоте\л/ 

Озат  \л/?заЬкесаНк  еНозТезітамії: 

КізетапЧома  еза  кТзїИкітік  ка  пакаїеуітаї: 

КакізкіпоЬата^аІ  Іап’зі  кеШізіуії  еза  езі 
п’їамеу’ііїатіуіі:  кізетапЧо\л/а 

Матоуеза  кіп\л/ез  аіі  кіИіітеуіИїат  оіаіозкеміп 

ек\л/а  патоуаіо  пакаШізо\л/іпі\л/ 

ШПата\л/е\л/  еза  різізкТза  кіуат  рік\л/?зі 

\л/ТИауіІаИкатікІ5іуісі  езі  пЧамеуіїатіуії 

Екозеза  патоуа  кіп\л/ез  аібкі  різізкТзак 

Ііреуітізо\л/ак  патоуа  паїїїат  аїі  тасірауі\л/ак 

Масі  татіЬкомаНріпаПомак  езбІа-азкТНк 

КізетапЧо\л/  Є5а  кізомеуіііїат 

кеїаі  еза  \л/ТзаИкесаЬк\л/а  е\л/?зкіраШ  отазкіу 

е\л/ТкапаІара\л/а1;а1;  кТзріп  ека  к\л/ауазк  ратіпікеуісі 

патоуа\л/іуак  еза  піТоНіат 

Катасі  кіто\л/аНк  еза  какїзазоїата\л/а1: 

КізетапЧоул/  їаіїїо  кТзікахл/  Іаіііо  їірізкахл/ 

катасТзкірекі  еза  зТріуа  ек\л/а  закаИікапа 

Аіезекша  \л/ТзаИкесаМк  екак\л/е  пакіпаИк 

пірТу  така  отазкамаїізоміп  \л/апіИїа\л/ 
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Катасі  кіНсікат?\л/ік  езотазкіу 

КаИкіуа\л/  кТк\л/ау  ерітаїізітакаИк  еза 

пізІара\л/етакап  кТк\л/ау  ріко  реуак  пікік 

реуак  Агпізк  реуак  \А/асазк 

ек\л/а  \л/?заНкесаІік 

ІзрТ  етоуеуііііаіік  емапіНсікерауіІ: 

ауарі\л/  еза  \л/азкіс  п і рТИ к   етатаїоі 

Екопі  бЬі  пізіо  озТта  ремїіарітік 

Ріуізк  еза  катасТИкірауік  пірТу 

\Л/ТзаИкесаИк  еза-аїі  тіуотаИсіИозі\л/  така 
кііітак  карТкізкмаШ  кізетапЧо\л/а 

патоуа  кізкеуіИіат  Іап’зі  каїбіаіпк  азІазі\л/ 
каИкіуахл/  капіраНаНкаїізосік 

Кізетап’їо\л/  еза  какШтакіпа\л/аІ  \л/?заІікесаИк\л/а 
ек\л/а-езТі;е\л/  емТракіїіпаї  ка  кіНімат  озіНіауіІ  бтазкіу 

к?к\л/ау  оИсі  тізкаїїкі  аїат’рек 
\Л/ТзаИкесаИк  еза  татіїопеуітеш  озТтіза 

епіНіа  кбкіуіі 

така  \л/Туа  ек\л/еІатаї  аНсаНко  тазка\л/аІізо\л/іп 

ек\л/а  іуіпіо  тазка\л/ізі\л/іп 

ріко  камїсіЬікоІ  кбзіМіасік  тіпізіік  кауаз-аіатрек 
азізкіу  оНсі 

МзаНкесаіік  как\л/есіте\л/  пікік\л/а  ка  пікап  кбкіуіі 

\Л/аіі\л/а  татіЬсіте\л/  еза  пікікма  іуікоИк 

езоИкеуітоуіІ: 

\л/і!і1;ата\л/е\л/  еза  каре  тбзкіреИіаІауіІ;  пікік\л/а  ар’зіз  азізкіу 

Макеза  ІзрТ  ере-тбзкіреуіі  патоуа  к?к\л/ау  реІауі\л/а 

азізкіу  така  тТпа  \Л/ТзаИкесаИк  какак\л/е  тізк\л/еуіііїаІік  Іап’зі 
Іезі  \л/ауезіт§1: 

ІуікоИк  етатіИсітаІ  ек\л/а  еЬазоїата\л/а1: 
тіИсеІ  кіпозе\л/а 

ХЛЛГзаИкесаИк  еза  казкіте\л/  азау  тТпа 

пікік\л/а  какбкіуії 

Матоуа  паНіат  еза  пікік  ууТ  піраИі  пауа\л/і\л/ 

Матоуа  кТкмау  казкіИохл/ 
Бакоіе  кеіаі  еза  \л/?заіікесаІік 

па\л/ас  атізк  к\л/ауазк  каНібїат 

МатіНсіте\л/  езатізкша  отбЬсіуікоіік  етазка\л/а1:І5Іуі1: 
ек\л/а  еіііуіпізіуіі: 

Екозеза\л/атізк  еііізкоказкіЬіаІ:  кбкі\л/ 

Ре  рікоре\л/  еза  така  патоуа  кїк\л/ау  ре1а\л/ 
\А/Т  піраИі  пє5Іозі\л/  еза\л/атізк 

РіІезеНауімеріІ  кіпмез 
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\Л/аИ\л/а!  \Л/ТзаІікесаІік  еза  рТкхл/еуіИїат 

Ке1аІіІа\л/е  ріуізк  ка  тізкмеуіНіаНк 
Казоіаташаї:  еза  емТтіуаІ  їакаНкі  \л/Тзіі 

ріропіуікбМсі 
КТзріп  кіНімат  кбкіуісі 

азау  тіпеза\л/а  кбкі\л/  атізк 

ІзрТ  ерекарасітеї  Атізк  теїопеза  ре  піраНі 
пезошаїізом  аИсїріко  патоуа  кТкмау  ре 
ІаТікопат  азізкіу 

Атізк  кТ  тазка\л/ізі\л/  ек\л/а  пікік  кТ  сасазїаріш 

Мака  патоуа  казкіИо\л/ак 
ке Н   сі  па  Тю \л/іп  \л/ТзІа  \А/асазкоз  патоуа  какї  казкіТюІ: 

Мака  екопі  ек\л/а  ріко  какТ  татізТі:  \л/ТзаИкесаНк 

\А/асазк  еза  теїопі  к\л/ауазкі  кбкі\л/ 

патоуа  кТк\л/ау  ре1а\л/ 

МзаНкесаТік  еза  теїопі  \л/а\л/апеуіНі:ат  кТзріп  кіИі;\л/ат  кокіуісі 

азоїатамем  еза  \л/асазк\л/а  ем  тТуаї 

осеріИк\л/а  ек\л/а  кіЬсікатТ\л/азк\л/а  ка  тТсіуіІ 

ек\л/а  азізіуа  коТісбзіТіІагпазоуії  \л/ТзТі 

кізріп  кіТії\л/ат  косіуісі 

\А/асазк  еза  кіТіІмат  кбкі\л/ 

ек\л/а  теїопі  кіп\л/ез  пбсіТіїам 

ріуізк  еза  карерікореї  \А/асазкоз 

\ЛАТзаИкесаИк  еза  ка 

кіїараТіІат\л/е\л/  опТкапікасізіуі\л/а 

Роїезекма  каре  азізкіуу’такозіуіі 
\Л/ТзаИкесаИк  еза  азоІата\лю\л/  \л/асазк\л/а 

ка\л/МуіІ  кТзріп  кіИї\л/ат  кбкіуісі 
тезк\л/ас  ка  тіНсеїозеуіІ  ауі\л/ак  іуікоТік 

КоТака  рїзізкї\л/а  Еу!  Каказкітаї  еза 

ІзрТ  еретозкіреї  \А/асазк  каре  тозкіреТіїаїаІ: 
еза-азізкіу 

Бетак  еза  \л/ТзаТікесаНк  кбШікіпаТік  е\л/ако  азізкіу 

Ка  тасі  рбШаТік  еза  ек\л/а  еТіауіІеуіНїаТік  ізіТіІа\л/  тіпізіік 

Кізетап’їохл/  еза  кТ  паНеуіТіїат  ек\л/а  еТіауізіТісікеуіІ: 
КаЬкіуа\л/  кТк\л/ау  кіТіІ\л/ат  кТ-озіТіїам 

Мака  кізетапЧо\л/  патоуа  оМсі  тТуе\л/  кіТії\л/ат 
кіЬсі  зоНкаТізоміп  ек\л/а  казкіТіе\л/ізо\лнп 

\Л/ТзаІікесаТік\л/а 

МапбуасіТіі\л/е\л/іп  какауеуізі\л/іп  сТзіТіїазоміп 

каїізк  кТ-ізкопата\л/а\м  >л/ТзаИкесаИк 

ОзТтіза  кТ  кіТіїітеуіТіІатіуі\л/а  опапбуасіИіазохл/іпа 
ек\л/а  окакауеуізі\л/іпа 
МіИсе1:\л/а\л/  еза  тапа  кТ  пакаїік  ек\/уа  еза  тапа  кТ 

рареуак\л/азкаІік  іуікоИк  еИаІахл/еуіИїакозії; 
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№§АНКЕСАНК  АШ  ТНЕ  (зЕЕБЕ 
РІ.АІМ5  СГСЕЕ  ТКАМБІ-АТІОМ 

ШваНкесаНк  екша  Мвка 

Іїа  іу’пі\л/ак  еЬазірауісік  КіІеНауак  аНасіто\л/ак  ек\л/а  пізіНкас  аіі 
тбзкТтакапма  асіто\л/іпа  ек\л/а  аІауоНке\л/іпа 

Іуіпі\л/-5оНкіка5кіЬо\л/іпа  а5кі\лГтезк\л/асірауо\л/іпа 
кізкі\л/еИіке\л/іпа  емазкамітакаїїкі  ека  \л/іИкас  Ка  \л/апіЬіаІік 

Реуак\л/а\л/  еза  емТзаказІеуік  еропаріНіакТзікауік 

УУЇзаІікесаНк  какапа\л/арате\л/  ІМізка  \л/еїіпаИк  ерарітіЬауіІ: 

ТапеИкокі  \л/їуа\л/а\л/  катТком’з’сік  казкіИіа\л/іп  карітіМасік  кеїеуіИіаМк  еза 

МеуізІа\л/  еза  тапа  епіІопаИк  кіїезі  папаІоНкмакат’к’зії  УУЇзаНкесаНк 

ІМізТтЧік  кезіїермаїаі  еза  Иізка 

ІМізТт’їік  кік’зкеуіНіепа\л/а\л/  ота  как’ке  есапа\л/?уап  біа  азкТІїк  какак\л/е  ізі 
тіуорауіНсікеуап 

Мака  патоуа  сезк\л/а  кїк\л/ау  кіреібіатаїіпамам 

кТуа\л/а\л/  ІаИіо  карітіНауек 

Ек\л/а  паИ’рауіхл/  кеіаі  еза 

Мака  катТу’уек  ріко  тіІаНіаНкхл/апак  тасіка  пїзіа  пікакТрітіМап  ек\л/а  пікаИкТ 
\л/араИі;еп  кТк\л/ау  какТіоІатаїакок 

Мака-еза  ІМізкак  пакасіИе\л/ак  МзаІікесаІікма  езі  какауеуізіуіі  патоуа 
татізТ\л/аІе\л/ак 

Иарепізка  еза\л/а  каре\л/іМіата\л/а1;  \МїзаНкесаЬк\л/а  Іапізеїазімесік 

Матоуаіа  ереуак\л/еу’тізоуаІік  - 
такбзат  екозШік\л/ак  рітіНа\л/іп 

Мака  кіуат  ка  тТу’Ііпап  тіїаНіаНкмапак 
каїозкакеуап 

Аіеза  \л/іНіатак  ІМізка  кареИоІ  рііата 
какакме  азсікіуіі  оІаНіаЬк\л/апа 

і   МакатТпеза  МїзаНкесаІік  патоуа  кТреІіо\л/ 

ЕтекмарітіНаІ:  еза  1а\л/акат  реуак  еза  оІаИіаИкхл/апа  катапазіуіі 

Мата\л/о  кіИкатік  еза  ІМізка  окакераГзі\л/іп  оЬсі 

|!  \Л/еІіпаИк  ек\л/а  рареіпом  казсікіуіі  оІаНі:аІік\л/апа 

і   \А/іНкасез  еза  ІМізкак  \л/Тзір\л/еИа\л/ак  оНріте  іїа  катїсізосік 

АССЕ55  ИЕТШОЯК  ЗЬасІст  Рирреіз:  Іпсііап  МуіЬз  &   іедепсіз 

89 



МзаНкесаІік  еза  кап’їам’пТкап’їіаІ:  екма  ерітікіїоі:  іу’коЬк  етатіИї’зіІ 
їереуаНк  кареИіаЬі: 

ЕкТкіїаЬатакої  ота  ІМізка  ека  \л/іИкас  саразіз  карітіїїаі  аИро  сТкі  ііа  Іу*пі\л/а емТкіуіІ 

МакТкоЬк  есіЬкеуіІаІік  МїзаЬкесаІік  еза  збзк\л/ас  капаІаИк  ііа  е\л/Ткі\л/іИі 

Маре\л/ак  езбкі  ка  п’1:а\л/  кізізка  пасіраНасік  оІаНсарі\л/а\л/а 

ІМатоуеза  \л/іНкас  еИоИсі  \л/аратасік  іуікоНк  етізікіїіуіі:  ка  ткапіііауіі  №зка 

\Л/ТзаИкесаИк  еза  \л/ТпіраИаИрі\л/  іу’коіік  етосікіИїа^’піИкеІ 

ІзрТ  еріпаІаНоЬі:  кізізка  ропіраНрі\л/  апеза 

Міубта  какї  озіНіауап  азкіу 

МікаууТуозкаИі’зіпіп  ка\л/Т  уозкаЬсаш 

ка\л/Т  уозкаЬса\л/  карітТзітаташ’тої  еза  кііітак  езбта 

Ка  разакосезкоул/ак’зііік  еза  зізопе  зТрТИк  сТкі  \л/ТкіпапіИк 

Еу!  Ре  \л/азакакара\л/із1:ак  еза  Ауізіуіпі\л/а 
МТзаНкесаНк  еза  тіїопі  тоЬал/еуітізом 

5ір\л/етазкірауі\л/  еза  епере\л/’\л/азк\л/езіІік 
ІМеуізІам  екїпіїопаНк  кіїеза  папаГоНкмакатікізИ: 
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№   НУ  ТНЕ  МООБЕ’Б 
5КШ  15  І.005Е 

Рі-АІМБ  СКЕЕ  ТКАИБІ-АТІСЖ 

ТапеГікапа  Мозота  КарапаНкораНкекіпотеІ 

На  Іу’п’мак  еНазірауісік  КіМіеИауаИк  §Насітб\л/ак  ек\л/а  п’зіНкас  аіі 
тбзкїтакап\л/а  асітб\л/іпа  ек\л/а  аїауоке\л/іпа 

Іуіпі\л/’5бНкіказкіІіб\л/іпа  Азкі\л/’те5к\л/асірауо\л/іпа  Кізкі\л/еИіке\л/іпа 
е\л/азка\л/Ттакакі  ека  \л/іИкас  ка\л/апТИі:аЬк 

Кауаз  Кауаз  еза  ізрТ  зТріуа  етасіріт’со\л/аІікі  ек\л/а  ратауез  різізкі\л/ак 

е\л/ауап’сік  аИро  кбіезкап’сік 

ІМікік  еза  к?тіуо\л/?се\л/акапі\л/  Різбхл/а 

\А/ароз  ек\л/а  5ак\л/ез  еза  тапа  кі\л/арата\л/ак  епТз’сік 

Арізітбзіз  ек\л/а  МаНїкап  екТрТкізк\л/а1;Чосік  еза  пїїпа 

КаИкіуахл/  еза  екТрТИкопакоз’сік  ек\л/а  екїтатамо\л/?к’сік  їар’зкос 

ереуакбзкапез’сік 

Ріроп’уікі  еза  тапа  тізкматТуоІіп’уікі  к?зарок?5казкас’\л/ак  ек\л/а  каИкіуа\л/ 
кТкакмаІакіІіІамак 

РТуізк  еза  Мазк\л/а  катізітата\л/орі\л/’піІікеї 

Еу!  пТі’зап’Іік  закаНк  кауауаЬк  ек\л/ау’коНк  кірекакхл/аіакіїїіапапам 

І\Іатбуек\л/ау’коІік  кік?зо\л/ауапапа\л/ 

Ріко  кап’Юїата\л/ауаІік  КізетапЧо\л/  езітапезіуаНк  кіІатТу’коуаІік  екТзбзіуИ 
\л/ауапа 

Різізкі\л/ак  еза  ІакаИкеу’Иіатхл/ак  е\л/акбта  іІеу’Иїатохл/іп 

Арізітбзіз  Как\л/а  ек\л/а  Мазк\л/а  к?па\л/азбпа\л/ак  еза  кап’їорауізІа\л/асік 
\Л/ТзаИкесаИк\л/а 

Озат  \Л/ТзаИкесаМк  екТтатаНіам’зіІ: 

\Л/ТзаІікесаНк  еза  к?Іереуіто\л/  капНам’міНіатамаї  КізетапЧо\л/а 

езіракозеу’тоуН  різізкі\л/а 

УУЇзаНкесаНк  еза  кізірмеїіїехл/  \л/аИуа\л/  азіпТ\л/асТИк  ізі  іїе  епЧам’там’тбзсікеї 

Шікасез  еза  КізетапЧо\л/а  карерТкізкхл/аїікоІ;  \ЛЛГзаМкесаИк 

МїзаНкесаНк  еза  ауаріхл/  епап’їоИіаИк  патоуа  рарТкізк\л/е\л/ 

АССЕ55  ИЕШОЕК  ЗНасІот  Рирреіз:  Іпсііап  Муіііз  &   іедепсіз 

91 



Ек\л/а  еза  ізрї  \ЛТзаНкесаНк  еїакоіііеі:  \л/?Ні:ата\л/е\л/  еза  Мазк\л/а\л/а 

Как\л/а\л/а  ек\л/а  Арізітбзоз\л/а  екШтакіНїакосік  Кізетап’Юма  ек\л/а  каИкТ 

па\л/азбпатазо\л/ак  Іап’Иі  \л/ауапа  еп’їамеу’тасік 

Мазк\л/а  еза  ііеуііііат  тіНсеІ  \л/ауапа  какТ  оЬсі  па\л/азбп’кесік 

ераИрТїоз’пакозіуії 

Какма  езТїхл/ехл/  еп’1а\л/еу’та1  мТуароко  екіНсітТуозіуіІ: 

АїепТре\л/акеу’тої  Арізітбзіз  мТзїеза  паГзаІііке\л/ 

УУЇзаІікесаІік  еза  рареуаЬїік  п’іоіііахл/ехл/  озТтіза  озат  іуікоіік  аІозке\л/іп 
е\л/їтіуікої 

І\ГІа\л/’\л/іІіІат  еза  Мазкма  тата\люрі\л/іпіНк  Іап’зі  \А/ТзаНкесаІік\л/а  еИіІхл/еуіІ; 

Капа\л/азбпатазосік  мауапа  їап’зіу’зіпакозіуіі:  ек\л/а  еіаз’пазоуії 

Азеуазк  еза  п’Юсікемак 

Ек\л/а  езама  кекас  екТп’раИікїИіітіІ:  Іуарем’тозма  ектіразкії 

ЕИауіхл/акеИуіІаИк  еза  катТсізої  пеуізіам 

КТууТИк’зїат  еза  еНазкауікі  \л/асар?за  коїпрікіп’уікі  ТИкаІа\л/аНк  ек\л/а  пТрТуа 
озкітТсоз’зіНк  оНсі 

Емако  кТзіка\л/  капапа\л/азбпасік  \л/ауапа  така  тїпа  еза  Мбзма  кТтатТсім 

\л/асарТза  пір’зТНкораІік 

І\Іікік\л/а  еза  Іер\л/а1;ік 

Кїко  мауап  кТуа  кіпЧотахл/  пізїез 

У\/ауап  кТко  мауап  І1\л/е\л/  еза  Мбз\л/а 

\Л/а!  \л/ТИі;іко\л/  І1;\л/е\л/  еза  Иікік 

Катек\л/ататїсізоуап  ота  екТп’Іотауаіікік  озкі\л/ауапак 

Ріко  какак\л/еуаНоуап  Арізітбзіз  ота  е\л/ТИї1;оИі;а1:ата\л/а1; 

кіпа\л/азбп’ке\л/іп’па\л/а  \Л/їзаІікесаНк\л/а 

А   кїуат  тізамас  еІок\л/е  кау’\л/ак’рау’\л/ак  мауапак  ІМікаїакоНіап  екоіе  \л/?рас 
тасіка  екаїамаз’зії:  пікапамазбпатазоп  І1\л/е\л/  Мбз\л/а 

Азау  тТпа  тасітат?сізо\л/ 

\А/аН\л/а!  РіНса  пТріп  еза  різізкі\л/ак  оНсі 

МататіІопеу’Нїагттак  еза  Іап’зіїезіпакозіуіі:  о\л/ауапат’\л/а\л/а 

УУЇзаИкесаНк  еза  карепТріп  озкі\л/ауапТИке\л/ 

ІзрТ  еза  еІак\л/акіпіуік  еу!  как\л/ауакаІпкатік  еза  озТИехл/  \л/ауапа  какаЬїар 

езріИсікЧТуіІ  ек\л/а  епапаІоЬкопакозіуіІ 
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Ек\л/а  еза  тТпа  озТИехл/  аїМ  тіїезкапа  Арізітбзозма  какТзі  ракозеу’тоуіі 

ІзрТ  еИоШісірау’пТуік  е\л/ак\л/апіта  кізіка\л/  ііа  какТтТуіНсік  \л/ауапа 

кТтата\л/орау’\л/ак  різізкі\л/ак 
КакТзіпЧосікесік  аіі  тат?уа\л/ак 

\А/ароз  каИсіїіпехл/  о\л/арізкіуозкі\л/ауапа  ек\л/а  каЬкТ  азсіпакозі\л/  кбпіТік 

Різі\л/  каИсіІіпехл/  \л/ауапа  есаИсТрбзкТсахл/акезіуіІ; 

Арізітбзіз  розїізка\л/е\л/  ошауапіта  кікі  тіїезкапа  епаїїізкатбтак’зіуіі: 

ІзрТ  Как\л/а  ерозіізкахл/аі  екіНсітТуозіуіІ:  еріт’збзкоИїакозіуИ:  окамТуа 

карітоНіеІ:  Іу’коіік  еІакаНкеу’т’зоТ  патоуаііро  а\л/іуа  е\л/ТрТкізк\л/а1:а1: 

ЕИаїезікаИсіїіпасік  о\л/ауапіш’\л/а\л/а  как\л/еуаИо\л/ак  езраИїасік 

еп’їам’кісіказїезітосік  пірТНк 

Мака  тТпа  езама  Мбз\л/а  ауоІат’тТсізом  ІзрТ  е\л/аратаї  різізкі\л/а 

козкул/еу’Иіат  еза 

Ек\л/а  ІзрТ  еп’зІа\л/’па\л/а1:  \л/Тсізапа  какізк’зорауії  еза 

ЕЬоІіНсірау’піуік  какТпаІаТ  мауапа  \л/ТзІа 

Казірхл/еИіеІ;  еза  такеза  аїі  пакі\л/  пТз\л/а\л/  еЬаїітатТсМ:  тізсікоза 

емТНказіп’уікі 

ІзрТ  еНоІіІіІаІ:  \Л/ТзаИкесаИк\л/а  еу!  каИкіуа\л/  еза  тезііп’казоуіма  патоуа  кТк\л/ау 

п’1ауа\л/ам  \л/ауап  какТшТуіІап  пізТт  Озат  патоуа  коп’їотам  екозеТікме  ека 

еп’їамеу’таї  еіеу’т’іап  \Л/ТзаИкесаИк  еза  какіїїтакіпахл/аі; 

АИрб  еІік\л/е  пап’1а\л/  какі  ізі  рарТ\л/еріІепа\л/  ізкоп’капа 

Ізкоп’капа  оіісі  еза  \Л/ТзаИкесаИк  озіИі;а\л/  раИкекіп  такеза  ІзрТ  Мбз\л/а 

ерозіізкаїїк  ораНкекіпот  уауіу’коИк  еза  каїїкаїїіар  рапаИк\л/ако1:еуі\л/  ек\л/а 
іуікоЬк  екіпотмаїауеі 

\Л/ТзаИкесаИк  еза  тТпа  тТзіпаракЧезкапа  іуікоИк  еп’раНітауаІізіуіТ 

аТамеу’сікапа 

Озат  ека  кТкмау  етікозкаІеу’ЬіатТ’коІ:  Мбз\л/а  \л/ап’кізкізі\л/  еза 

орапаНкораІікекіпот  ек\л/а  отатауііезкапа  камеза  п’Іам’татТсі\л/  масарТза 

Коїакак  бкі  різізкі\л/ак  іуікоИк  етатТНсіТГкосік  омауапіт’\л/а\л/а 
аІоЬіеуіІіІо\л/ак  ек\л/а  замапакеуітЧомак 

ІзрТ  е\л/аратасік  еза  Мбз\л/а\л/а  раИріИе\л/ак  еза  озат  ерапаИкораИкекіпхл/еуіІ: 

ЕкозрТ-оІїсі  рареуак\л/асіИо\л/  Мбз\л/а  ек\л/а  тапа  тататТсізо\л/  ііа 
ерарТкізкасіпак\л/апіуік 
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ШбанкТсанк 

АІУШ  ТНЕ  СНІСКАРЕЕ 
МОКТНЕКИ  С&ЕЕ  ТКАНЗІАТІОМ 

УУГзаІікїсаНк  І   кота  РісікТзкізЇБ 

Р?уак\л/а\л/  Тза  \л/Ї5аИкТсаИк  кіНоТіНіат  зТрТзіз,  тоуТза  ауаказка\л/  ік\л/а 

тоу’ІігтїГуім. 

така  тТпТза  \л/ТзаМкТсаИк  поИїТ  азо\л/аІіат  такТка  іпоНіТзарорТі:. 

“ТапзТк\л/а  пізїТз”  іїоко  іза  рісікїзкізТза.  \Л/ТзаИкТсаІік  Тза  \л/іНіата\л/Т\л/ 
Іііака\л/а1а1ік  Іазо\л/аІіаНк  зТрТзіз,  такіка  іпоІііТзарорТі. 

РісікТзкізТз  їза\л/а  \лпзІа  ікакауізТзкіІ  ік\л/а  Тза  поНіі  тоНсоНкаіТ\л/ 

\л/ТзаИкТсаИк\л/а. 

КатізкмТуіІпІаНк  Тза  “ТапіИкітака  іка  Казо\л/акатіНоІірТуап”  КТіаІ  Тза, 

“КізкараЬіауіп  ік\л/а  іпіИіаИоИрТуап,  кіуа  па\л/ас  кіпіИіаИоИрап  ізрТИсі 

ар’зітозоз.” 

Іу!  І\л/акоІік  ітпл/ТуіНіаТік  \л/ТзаНкТсаТік  їтатіИсітіИі;,  ІакаНкТТіїат  Іазо\л/акаті  - 

оИрТі;  зТрТзіНк. 

ТТрТуіто  іза  \л/ТзаНкТсаТік  рїіа  Та  зТза\л/  оТіраЬіаНк  тізсікоз. 

5ір’\л/ТріИа\л/  іза\л/а  рііа  рісікТзкізТз  іотТп’їаот  кТзТуіНіаІік  їапізТзіМ  і\л/Т  ізі 
тоЬсоИкаТаІ:. 

ІМЧам  тізка\л/Т\л/  Тза  осо\л/ата  ріНТ\л/а  іпЧа\л/’\л/іНіата\л/а1:  Тапзі  і\л/ТИі;аИкатікІ5І1;. 

РіНі\л/  Тза  ІакаИкТуіИїат  ік\л/а  їТріуітохл/  і\л/Т  пізоіікатамаї:  рісікТзкізТза. 

\Л/ТзаИкТсаМк  іза\л/а  кТуаріс  аТікат  зТза\л/і\л/. 

Каїакозіїїк  Тза  рісікТзкізТз  шасі  іТрмТзІата\л/Т\л/  озіТза. 

т’\л/ТИсТза  пТ\л/а\л/  ікосТі  \л/ТзаИкТсаИк,  разсоНраНіат  іза  тізсікоз. 

“А!  їаТікаті\л/ар\л/і  \л/асТуіИк  оИсі,  ікі  їТуіНіатап  їа  пакіпТуіп,  така  ка  сТзТТі’Ііп.” 

\А/Тза1ікТсаНк  кі И к\л/ауасТ\л/  камТ  азо\л/акатТ  оІірТі  коп’їіза  іпТтТІїїорау’ТіоІ:, 
ізако\л/Ті,  іпазірТраИіаї  ізріИсі  казкіЬШ. 

Казікосіїїікої  Тза  ріИТ\л/а  оИраИо\л/Туі1;. 

Іу!  тіїопі  аріНіа\л/акат  ІаНкікаті\л/  зТрТзізіНк  каракіз1:а\л/ТкосіЬк. 

ІуікоИк  іхл/Тп’раИаИрії  рісікТзкТзТз  кТкас  ка  кбкТзіїїк  мТзІа. 

МоуізсазТз  іза  \л/ТзаИкТсаИк  тапокТм  ік\л/а  піІоті\л/  рісікТзкізТза. 

ІкТзіИ  тТГзоІ\л/а\л/ Тза  ауасітозіаїомак. 
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\Л/ТзаІікТсаІік  тоуа  оИсі  \л/апікІ5кІ5Т\л/  какі-Тза  тоНсоНкаІікої  рісікТзкізТза. 

КТзТуіНіат  Тза  ІІзаріИоІ:  “таНїі  тТіамТіап  іка  \л/іТікас  а\л/Туак  іт?їа\л/ЇГ  ЇІЇ\л/  іва. 

“Ка  К\л/ауак\л/асаріп’зопа\л/,  коНрмТріпТпам  таНіТза  ка\л/і  їакі  раНкіНііНк\л/а\л/  ііа 

какі  азҐГк\л/а\л/.” 

КіШрТто  Тза  рісікТвківТв,  їк\л/а  шасі  тТїа\л/Т\л/ак. 

\Л/Т$аІікТсаИк  Тзазау  кТзТНїат  імТНоІіпатмаї:  овківіковТуТхл/а  ік\л/а  \т  каїаташаї, 

і\л/ТИаріИо!:. 

Кіп\л/Тв  іва  аТікат  тТіа\л/Т\л/ак. 

т’мТІїсТза  \л/ТваМкТсаМк  іміНоїіНііпагтшаї  овківіковіуі\л/а. 
Ка  кТТіТіт  тТїахл/Туії  рісікТвківТв. 

Ка\л/Тза  овківіковіуі\л/а  ка  катоііїауіі:  ік\л/а  івірхл/ТрітїИауіІ:. 

Іу!  \л/ТвакТуа\л/Тві\л/  \л/ТваИкТсаИк.  Моуа  аііро  пакаїТуіЬіат  іапіі  карітозіпТуії 

озкТзік\л/а.  Ка  тісіт\л/а1:акоіТуік\л/а\л/  Тза  пТіТоз  \л/аі;іИк\л/апіИк. 

Ікозі  \л/ТзаІікТсаІік  так\л/ау  озкТзікіхл/,  тоуа  \л/аро. 

татіїопТНіатТза  (п’капіам  пЧопа\л/а\л/  зШа  ік\л/а  пікарасіИа\л/  зТИіірікохл/ 
пізкізїк\л/а  оНсі). 

Каріт  їаИі;а\л/а5ко5ІИк  “КТк\л/аНіік  кіуа?”  іраЬратТі^Ті  іза. 

“Кіуа  сі  зШа?”  “Моуа”  іїіко  Тза,  “піуа  тТіоз”  аИро  “тоуа,  піуа  озкаїїіік” 
іИіТікої  іза  тапа. 

ріуізк  іза  ка  рТуіНіаІік,  “ЇН?  пТуа  зіИіа,  КТк\л/ау  іракозТуїИіатаул/ТуТп.” 

УУТзаИкТсаІік  Тза  асітозІа\л/Тм  ота  каИкТуа\л/к\л/ау  ка  ізрауіі. 

Ка  кізі-асітої:  ік\л/а,  міНіатако  зіЬіа\л/а  “Ка  тіуіііп  пірікТт  кТзріп 

кіІазоІата\л/іп  іка  \л/ТИкас  кТНТмат  ТакакшТ  арТИоуіп,  аЬро  ка\л/і  п’коІіпа\л/ 

пірТкТт,  ік\л/а  тоуа  ка\л/аріп.” 

ТармТНіат  Тза  мТзаНкТсаТік  їк\л/а  зіТіїама  тТуіко  ріко\л/а. 

Іу!  ітТу\л/Мат  Тза  кат  імаріТ. 

\Л/ТзаИкісаИк  Тза  кіТі  кіз’паЬатазім  іка  \л/іНкас  кТНі\л/ат  іа  какт  арТИоІ  кТуат 

аіа  ар’зіз  поуасіТііИсі. 

Мауізіахл/  тапа  \л/ТзаТікТсаИк  папаїїоІпкаМкатікізіхл/! 
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Шбанкісанк  мш  тне  Рюоо 
ІОКТНЕ^І  СКЕЕ  ТКАИБІАТІСЖ 

ШзаЬкїсаНк  Тіша  КакТ  ІзкірТк  Азкїу 

АуізТпбмак  тата\л/арб\л/ак,  КіНіТуауак  асіто\л/ак  Тк\л/а  асітб\л/Тпа  раріуаІїсікТз 
\л/ТМсікаіТ\л/а. 

АуізТпб\л/ак  Тк\л/а  тазкамізТуоміпа,  азкпл/  тТ5к\л/асірауо\л/іпа,  кізкіміНікТміпа  піка 

\л/ТИкас  ІамапіТіїаІік. 

Мііопі  Кауаз,  татауізк  азкТНк  тіНсМ  ауізТпо\д/,  кТ  іНіам  ауізіпо\л/  парТхл/. 

\Л/ТзаИкТсаІік  Тза  кТзіЬказо\л/. 

КаЬкТуам  різізкТза  кі  рікізк\л/аіТ\л/. 

пТзітізакТза  кТ  ізікікаїТхл/. 

Озат  \л/?заІік?саЬк  іИозїТзітахл/іІ;,  І<ізТтапІо\л/а  Тза  кіНк\л/Тсітіко  ІапакаїТтаІ 

каІікТуам  різізкТза.  ТакізкапаНаташаї:  рітаїізбхл/іп  кТзіЬ  пЧамТІїїатіуіІ: 
кізТтапЧбма. 

КТріНкас  аіі  КіЬіітТуіІіІат  оІаІозкТхл/їп,  ауі\л/ак  аіі-кіїїііто  так\л/ау  аГпакаШіїат. 

МіЬїата\лтл/  іза  різізкТза  рокТзіИ  ІакТ  Іоіатпл/а. 

РТуізк  Тза  різікТзак  ІірТуітізо\л/ак,  ік\л/а  ауітіїїіазомак,  тасі  паИпоІіп’Іо\л/ак. 

татіНкомаЬріпаїомак  ізбіа  азкТЬк. 

КізТтапЧо\л/  Тза  кізо\л/азі\л/,  кіІаИата\л/і\л/  \л/Тза И кТса И к\л/а  і\л/Т  кіпаїаргпл/аіаі  азкіу 

кТзріп  тоуа  рТіоз  ІоТатТ\л/а. 

тамТуак  іза  п’іоіііат. 

тасі  Кітомап  Тза  Іауізкбс  какТ  азоіатакої  кізітап’їома.  КарТкТзік  Тк\л/а 
карТїірізк.  КатасТзкірТк\л/а\л/ Тза  зТрТуа  ік\л/а  закаИікапа. 

АіТзТк\л/а  шТзаЬкТсаНк  к\л/Т  пакіпаНк  пірТу,  така  так\л/ау  тазкам’зпл/іп  ауа\л/. 

Каті-кіИсікатТ\л/ік  іза  отазкТу. 

КаІікТуакТк\л/ау  ка  рітаїізТтакаїїк  тіз1ара\лжл/,  кТіізк  роко  рТуак  пікік,  рТуак 

атізк,  рТуак  \л/асазк  ік\л/а  мТзаНкТсаЬк. 

ІзрТ  ікізкТуіНіаНк  і\л/апіИсікТі,  ауаріхл/  \л/азкіс  п і рТИ к   ітатаїоі. 

ІкопіИ  оііі  пізіо  озітіза  рМіарітіко. 

рТуізк  Тза  катасі  ТИкірауік  пірТу. 

\Л/ТзаШсаНк  Тза  аїі  тТуота!ісПіо\л/,  така  зТіозІахл/пл/  кізітапЧо\л/а  тоуа 

кізкШат  Іапзізі  ТаїоїаИк,  азїазо\л/  каИкіуахл/  Іап’раНакаІ’зоїмаул/. 
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КізІтапЧом  Іза  кіІітакіпа\л/І\л/  \л/Т5аИкТсаИк\л/а  ік\л/а  Іза  Чім  і\л/Т  ракіїіпаї  Іа 

кТИі\л/ат  овТИіауіІ:  азкіу  кТк\л/ау  оИсі  аіат’рік  тізкатісі. 

\Л/ІзаНкІсаИк  Іза  татЧопІуітІм  озТтіза,  \л/?уа\л/а\л/  їакі  кокТ\л/ак  така  іка  \л/?уа, 

озат  ікхл/Тіатаї:  аіїсаііко  тазкамаїізоміп  ік\л/а  Іуіпіо  тазкамізіміп.  Роко 

ІапТзоИкатакої:  ІозМаїмам  тіп’зіік  кауаз  аіат’рік  азізкіу  оНсі. 

\Л/ТзаИкТсаИк  к\л/Тсіті\л/  пікік\л/а  Іа  пікап  кокІуЧ. 

татіНсітІм  Іза  іуікоИк  ізбНкІШіЧ  ік\л/а  тазкамізІІ:. 

к\л/ТсітТ\л/  їарТіауіІ  ар’зіз  азізкіу. 

така  КарІкорЧ  такмау  рІ1а\л/  азізкіу. 

АзатІпа  татіїїсітеЧ,  кіка\л/  тіИсІІ  кіпозІ\л/а  ііпазоіатамаї:  \л/ІзаИкІсаИк  іза 

казкітім  тіпа  Іа  кокіуЧ  пікік\л/а. 

КарІїакозіИк  пікік,  рікмауак  пІ5Іозі\л/,  такмау  рІІаНкопат  азізкіу. 

“такмау  кі  закоїіИап”  КІІаї  Іза  \л/ІзаИкІсаИк  пікік\л/а.  “памас  атізк  кмауазк 

іаібіат.” 

татіНсітІм  Іза  атізкма  бтббсі  катазкамаїізІуЧ  ік\л/а  ка  ІуіпІзІуіІ.  ікозізама 
атізк  ізко  іказкііііаі  кокІ\л/. 

Ка  рІкорІуЧ  так\л/ау  ріуіїа\л/. 

ік\л/ауїкі  пІзІозЧ  іза\л/а  атізк,  рІІа  Іза  кіп\л/Із  ауіміро. 

мІзаНкІсаНк  іза  рІкмЧЧат. 

АзоїатамімІза  і\л/ІтІуаІ  \л/азкаИікап  ріропіуікі  оИсі,  кізріп  тіпа  кокіуісі  ік\л/а 

рііауісі  азізкіу. 

Ізрі  КарІкорІї,  тЧопІза  рІ  піраИі  пізіозім,  абсіроко  так\л/ау  рі  ІаНкопат  азізкіу. 

Атізк  кі  тазкамізім  ік\л/а  пікік  ікі  сазіарім,  така  патоуа  оИсі  казкіНіамак. 

КїИсіпаИо\л/іп  \л/ІзІа  масазкоз  тоуа  Іаказкіїїом, 

ікозапіИ  ік\л/а  ікопіИ  роко  ІакІ  ракозіуітаї. 

Масазк  іза  тЧопі  кмауазк  кокІ\л/  ік\л/а  такмау  рііам. 

мІзаНкІсаІік  Іза  тЧопі  рІкмШат.  Азоіатамім  Іза  \л/асазк\л/а  і\л/І  тіуаі  осІріИкза 

ік\л/а  кіЬсікатІмазкма  Іа  тісіуіі,  ік\л/а  азізіуа  Іа  озІНіатазоуЧ  мазкабікап, 

кізріп  кІНімат  кокіуісі. 

\Л/асазкІза  кЧЧмат  кокім,  ік\л/а  тіїопі  кіп\л/Із  посііЧам. 

ІзрІ  КарікорІІ,  мізаіікісаіік  Іза  тЧопі  кмауазк  ікапаюараНіатмаІ 

опІкап’каГзІма,  рбібт  Іза  ка  азізкі\л/  так\л/апіуік\л/а\л/.  УУІзаІпкІсаІік  Іза 
азоіатамім  Іа\л/І\л/ІуЧ  кізріп  азатіпа  кокіуісі  тізкос  тіїїсії  Іа  осамазітізІуЧ 

ауімак  іуікоіік  коїака  різізкіза. 

Азатіпа  карікорії,  азізкіу  карі  ІаіікопаІік  осііїсізіїїк  зітак  іза  \л/ІзаИкІсаИк 

коІіЬііпаИк  ікоуі\л/  азізкіу,  ік\л/а  їзі  казкіїїіаі:  озІИїахл/  тіпзіік. 

КізІтапЧом  іза  тіміїїіат,  азатіпа  ка И кіу а к\л/ау  кІНімат  озШам. 

така  тоуа  ка\л/І  оіїсі  тіуам  мізабкісаіікма  кіИсі  тазкамаїізоміп  ік\л/а  окіта\л/іп. 

ІМоуаІізоміп,  \л/ауізіИІ\л/І\л/іп,  азіНіазоміп  ік\л/а  окакауізІзї\л/іп  кЧізк  ікі 

пакаїатаміІ-Ч. 

ОзІтіза  кі  кіИіітІИіатІ\л/а  опоуаіізоміп  ік\л/а  окакауізіміп,  азкам  тапа  ікі  раЬ- 
рІуакхл/азкаІіИі;. 
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МГЇБАНКТСАНК  АПВ  ТНЕ  СЕЕБЕ 
ІЧОКТНЕКИ  СКЕЕ  Т&АН5І.АТ10ІМІ 

УОТзаНкТсаНк  Іша  №зка 

АуізТпо\л/ак  тата\л/аро\л/ак.  КіИїТуауак  асіто\л/ак,  ік\л/а  асіто\л/іпа  рарТуаЬсікТз 
\л/їИсіка1:Т\л/а- 

АуізТпо\л/ак  ік\л/а  тазка\л/’зі\л/’па,  азкіхл/  тТзк\л/асірауо\л/іпа  ік\л/а  кізкі\л/іИікТ\л/іпа 
іка  \л/іТікас  їахл/апіИїаИк. 

РТуак  ропаріИіа-кТзікахл/  ікмауак  зазіік,  \л/ТзаИкТсаИк  іка  капа\л/арата1  пізка 

іратіИауіІ;,  (ІапіНкі  \л/Туа\л/а\л/  катТкозЧул/ам  казкіИіахл/іп  1ар’тіЬа1;\л/а\л/) 
кТШіТаІік  Тза. 

\Л/ТзаТікТсаІік  тапа  їаріІа\л/Т  папТа\л/  іТаНкатікізіТ! 

“тзТтізак”  КТзі  іТр\л/а1:і\л/  іза  пІ5ка,  ‘‘кікізкТуіНїТпашаш  бта  каТікат  к\л/ауазк 

аз’сікіуап  азкТНк,  так\л/ау  оНсі  ТоТата1:ак\л/а\л/  кіуа\л/а\л/  ТаНіо  карітіИауік,  ік\л/а 

така  пакТїбїт,  така  рііа  роко  їатТуік  тіїаНїаНкмапак  тасіка  пТзїа  п’какі 

рітіНап,  Тарат  \л/араИсікТуап  к?к\л/ау  кТуаріс  ТаїбТатіНк.” 

такТза  пізкак  пакасіНТмак  \л/ТзаИкТсаИк\л/а  какауізТзкТуіТ,  тоуа 

тат’зТїоїа\л/Т\л/ак. 

парТпізка  Тза  кТпЧаміНїатампл/  \л/ТзаИкТсаИк\л/а  їапзі  іТТНі:аНк\л/а\л/. 

“тоуаїа  кіпоНТТ  пїїуіїіпап,  така  кТуат  катТїіпап  тіТаНіаНкмапак  Та 

їозкпл/акТуіп.” 

АТТза  і\л/іНїатако1:  пізкама  ІарарТИої  рііа  Та  акокТуії  оІаНіаНкхл/апа. 

МакатТпТза  \л/ТзаИкТсаИк  шоу  кіНрТНом. 

ІтТк\л/арітіИа1:  Тза  ізрітіНк  аріНіам  закаНікапіНк,  рТуак  Тза  оТаНТаНк\л/апа  ка 

рТкорауії. 

КТИкатікохл/  Тза  пізка\л/а  окТраІізохл/іп  оНсі. 

хл/ТііпаИк  ік\л/а  кіИрТИохл/  Та  акокіуіі  оїаНТаНк\л/апа. 

КТра  Тза  пізкак  кТ  зір\л/ТрТуа\л/ак  оНрітТ  Іапіїахл/  тТГзоТ\л/а\л/. 

хл/ТзаИкТсаИк  Тза  кап’їам  пТкап  рітіНаТ  ік\л/а  іріт’кіТоТ  ТірТуаНк  тізо\л/Т  азкТНк 
ІарТНТаНї. 

Ікі  кіІаИатахл/іИі;  бта  іка  \л/ТНкас  саразіз  ТарітіНаІ:  аНро  сТкі  іТа  ауізТпо\л/а 

камТкТуії,  така  \л/апікізкізТ\л/. 

Иаріхл/ак  іза  окі  кіНоТіНїіпат’\л/ак  опоТіп’какап’\л/а\л/а,  тоуа  Тза  \л/ТНкас  оНсі 

маратаїшам  ік\л/ауікоНк  пізка  ТатізікіїТуіТ,  Тауізкбс  оНі  капТкап’рітіНауіІ:. 

УУЇзаНкТсаНк  Тза  мТ  піраИарохл/  іуікоИк  ітосікТуіНТаНк. 
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такТза  кіИрбпаЬрб  ізрТ  ка  ріпаІаІіоНі:. 

“пТуа  ота  как?  бзТІїіауап  азкТу,  таїїіі  п’ка  раЬк’БІпіп  ііа  Туозкак.”  КІН 
раИкІБІп  тоуа  уозкаИсаНк,  така  азізкТу  \л/ароИк. 

АуІ5Тпо\л/ак  п’1:а\л/  \л/аза кака  рама к.  УУЇзаНкісаНк  тііопі  кі  тоїісоуітіБом.  Кі 
Бірмі  тазкірауім,  тоуа  аИро  папіам  ауіімії. 

МТуізІам  тапа  мТзаНкТсаІік  паїоІікаїїкатікІБОм. 
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Мну  тне  Мообе’б 
$КШ  ІБ  1-00 5 Е 
І\ІОКТНЕРИ  СКЕЕ  Тб?АН51.АТІОМ 

ТапіНкапа  Мдзша  КарапаїїкораІікТкТпууТї 

АуізТпомак  тата\л/аро\л/ак,  КіНіТуауак  асіто\л/ак  ік\л/а  асіто\л/іпа  раріуаНсікТз 
\л/ТИсікаіТ\л/а. 

АуізТпо\л/ак  їк\л/а  тазкамізТуоміпа,  азкі\л/  тТзк\л/асірауо\л/їпа  ік\л/а 
кізкі\л/іИікі\л/іпа  іка  мТНкас  ІамапіНіаНк. 

Мііопі  кауаз  бзкас  зТрТуа  ка  шасі  рітісо\л/аІік\л/а\л/  ік\л/а  татауізк  різізко\л/ак 

і\л/Туап’1лл/а\№  аИро  оіТзкапїмам. 

ІМікік  Тза  кіНтТуомТсМм  різб\л/а.  Шроз  ік\л/а  зак\л/із  каїїкТра  кТ1і\л/арата\л/ак 
ітзІ\л/а\л/. 

АИро  арізітбзоз  ік\л/а  табікап  ікі  рТкізк\л/аї’о\л/ак. 

КаИкТуа\л/  Тза  ікТріНкопакозЧмам  ік\л/а  ікТ  татам  мТкіїмам  Іауізкбс 

рТуакбзкап. 

Кароіік  Тза  тапа  тізропіуоііп’уікі,  кТзарозкасбмак  ік\л/а  каИкТуа\л/ 
кіНк\л/аІакіІі1:а\л/ак. 

Ріуізк  Тза  тазкма  ка  тізі  татамарбпіНкТі:, 

“На  пізіТзак  закаИк  оіісі,  азау  ік\л/ауікоИк  кі  к\л/а1;акіИі;апа\л/  ота  кароТік, 
кімауапама  тоуа  ікмауікоТік  кТзомама,  роко  ІаміНіатамауаТік  кізТтапЧам 

ІатТкоуаЬк  памас  ікТзо\л/ауік\л/а\л/  мауапа.” 

Різко\л/ак  іза  ІакаИкТИі;ат\л/ак  ікоуі\л/  тізкомТНіатоміп. 

Арізітбзоз,  как\л/а  ік\л/а  тазкма  кі  памазбпамак  Іап’1:опа\л/а1:\л/а\л/ 
\л/ТзаИкТсаИк\л/а,  озат  \л/Т5аИкТсаИк  памас  \л/Туа  ітаїїіамізії. 

\ЛЛ'заИкТсаИк  Тза  кТИіТріто  ІапЧам  мііііатамаї:  кізТтапІома  ка  ізіракозТтоуіІ 

рТзкома. 

\Л/ТзаИкТсаМк  Тза  кізірмТІїІім  \л/аИуа\л/  азіпТ\л/асТИк. 

МоуізсазТз  Тза  кізТтапЧома  ка  рТрікізкхл/аІікоІ.  \Л/ТзаИкТсаИк  ауаро  іпЧоЬіаНк, 

тоуа  рТкізк\л/Т\л/. 

\Л/ТзаНкТсаНк  Тза  карТ  ІакозіИк,  мібТатамТм  Тза  тазкмама,  как\л/а\л/а,  ік\л/а 

арзізтбзозма  ікіТітакіпакоїмам  кізітапЧома  ік\л/а  Іакі  па\л/азбпатазо\л/ак 

Тапібі  мауапа  ка  пі!:а\л/ТИі:аИк\л/а\л/. 

Мазк\л/а  іза  ііТуіНіат  т і И сТі  Іакі  оіісі  па\л/азопаІік\л/а\л/,  раТірТукоз  ІТ 

Тзіпак\л/апТуік\л/а\л/. 

Какма  Тза  ііллтл/  іпЧамМаНк  рТуак  іка\л/Туа  коїакамТуа  ІауауіТ. 
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І\ІТрТуозТ\л/ауа1:  Арізітбзоз  \л/Тз1:а  п’іосікпл/. 

ХЛ/ТзаИкТсаИк  Тза  к\л/ауазк  піїоНіат  \л/Туа  тізіаііі  аїозкТ\л/іп  імїїіауаі:. 

Ка\л/і-ік\л/а  п’їахл/ТИіат  тазк\л/а  татамаропТНк  ота  какТ  \л/іИіатакоІ 
\л/Т5аИкТсаИк\л/а,  Іапамазбпатазоїмам  \л/ауапа. 

татам  рТкізк\л/Т\л/ак,  каИкТуа\л/  піїосікТуіІмам. 

Туарім-тбзма  КТп’разком,  іНкмауакі  тіуіхл/ТуіИіаИк  ітТГзої:  іміНкізІаИк 

масарТза  коЬрікіпТуік\л/а\л/  мауі’рТуаНк  ік\л/а  пТрТза  озкТ  тізсікозїИк  оНсі. 

М’Кмапіта  кТзікахл/  капа1:5а\л/а1;\л/а\л/  мауапа,  ікі  татТіізо  трізТНкораІік. 

ІМікік  Іір\л/аіТ\л/  “Іапітаїома  кіуа  \л/?уап  кіпаІізаНТуіп  пізГГз?” 

“мауап,  кТко  мауап?”  КТімії  Тза  тбзма. 

“та,  міііїіко”  іііко  Тза  пікік\л/а. 

“Ка  тТкма  оіат  тіїізоуіп,  туапап  ікі  паГзаІіатаІік  озкі  мауапа,  Роко  Та 

кмТуаНоуіп,  \л/Туа  арзітозоз  азріп  і\л/і  ІоЬіатамаІ:  піІосікМпа  \л/Тза И кТса И к\л/а . ” 

“АН,  кТуат!”  іімім  Тза  тбзма.  “тізамас  іїікмТ  1ау’\л/акірау’па\л/,  піка  Іакозіпіп 

тізамас  кТра  ісі  рТіаНкіН,”  ік\л/а  ка\л/Т  ітасі  тії’зоі. 

РТИі;а\л/  рТНса  пТріп  різко\л/ак  оіпсі.  тат’ІопТІїїатмак  Тза  Іапзі  Іі 
ізіпак\л/апТуік\л/а\л/  о\л/ауапо\л/а\л/а. 

\А/ТзаНкТсаИк  Тза  карі  пТріп  озкі  мауапіНкім. 

Ізрі  ік\л/а  ЇІакхл/акіпТуік,  кмауакіт’  їапам  Тза  кіИкТзТИіахл/.  Азсі  Тза  тИТзкапак 

какі  паї’заІіатТуИ:  арзітбзозма. 

татамаромак  ікма  різко\л/ак.  Какі  їзі  паїосікТуіІмам  раНрТуак  тТуамак. 

\Л/ароз  каНїіпТ\л/  \л/арізкі\л/Туапа,  їакТ  казом  кбпіИк  ік\л/а  та\л/Туа  Іамаріт’ко. 

Різі\л/  каИііпіхл/  мауапа  ісірозкіИсахл/акізіуіІ;. 

Арізітбзоз  роНіізкамім  омауапа  ауа  азсі  тТіізкапа  ІапаИїИі;іпТуік\л/а\л/. 

ІзрТ  какма  ірозІізкаИк  омауап  іріИїакхл/апТуік  карітоНіТуіІ;,  ікоіпк  тізІаНі 

ііітізої,  тоуаИро  рікізкхл/аїіхл/  а\л/Туа. 

Каїі  каИі:іпаИк\л/а\л/  омауап’мама,  аіі  к\л/ТуаИораИїа\л/ак  Іапіам  марат’зоімам 
пірТИк. 

Мбзма,  іуаЬкат  оїат  тТізої,  маратТм,  ік\л/а  татазкаїат  ікмауас  імаратаї: 

а\л/Туа  ік\л/ауікоИк  ітТуозТуіІ. 

РТуізк  ік\л/а  капізіахл/’пахл/аі  озїТза,  кізкізорауім,  ота  Іакі  паїаіік  озкТ  мауап. 
Мака  пТз\л/а\л/  аіі  пакТ\л/  ітаНтТсії  тізсікоза. 

Ріуізк  ік\л/а  ка  оІіНіа\л/аІ  \л/ТзаМкТсаИк\л/а,  каїїкТуам  азау  кі  тТкТма  мауапа 

“так\л/ау  ауімак  пізїТз,  іка  кТІшау  оіісі  паї’заНатап,  іка  піІамТНіаНк  піїТИіТп.” 

\АЯза1ікТсаНк  ка  кШтакіпамаІ  тбзама.  АИро  іїікмТ  пап’їам  какТ  ізі  озТИїапаул/ 
мауап  ауа  оИсі  ізкозамасікапа. 

Ікопі  оНсі,  \л/ТзаИкТсаИк  05ТИіа\л/  т’зау’казакау.  Мака  кароИіізкаИк  тбз\л/а, 
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ік\л/ауа\л/ТкоІ?у?к  окмауаНк. 

\Л/їзаШсаНк  азсі  кі  т?уі\л/  тбза\л/а  тауаіатуікмам  Тзкапа,  ікТ  аїа\л/ТІіїатоНі. 

Озат  іка  кТк\л/ау  татіїопТІїїатТНікої:  копізк,  \л/апікізкізо\л/  отзау’казакау  ік\л/а 
ка\л/Т  п’іаш  тТҐзо. 

Коїакак  бкі  різксжак  ікоИк  ітатіМсіИіко1;\л/а\л/  о\л/ауапо\л/а\л/а,  ріуізк  аіі 

тозкасіИіІохл/ак.  Мбза\л/а  ка  \л/арата1:\л/а\л/,  шасі  раНріІі?\л/ак. 

РТуізк  аіі  рТуак’ауа\л/  тбз\л/а,  кїуаріс  апоИс  їкозї  іІасіИо\л/. 
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УУТбанкТсанк 

АШ  ТНЕ  СНІСКАРЕЕ 
МОЙТНШЕБТЕКМ  СКЕЕ  ТКАМБІАТІОИ 

ШзаІікТсаІік  їкота  РТсікТзкізТзак 

Р?уак\л/а\л/  Тза,  МзаІікТсаНк  ІакоІі1;і\л/  зТрТзіІпк  ііа  Т-закіІа\л/ауіІік  зТрТЬк 
№тбуа  Т-ауаказкаИк  аЬро  іІітТк  ота  зірТз 
Аіа  іа  кТ-азамаІакаТ  така  патбуа  \Л/ТзаИкТсаИк  поНіТ  зарорТхл/ 

“Тапізік\л/а,  ІМізГГзі,”  Как\л/Тсітік  РТсікТзкізТза 

\Л/ТзаМкТсаИк  \лШато\л/і\л/  Т-пбНТТуазомаНак  зТрізіз  така  Тка-Т-пбЬіТ-зарорТі: 

РТсікТзкізТз  \л/апТ\л/,  Тк\л/а  пбНіі-пагтіуасіІіім  \Л/ТзаІпкТсаИк\л/а 

ТкТзТИіаИк  тауа\л/,  І1\л/Т\л/,  “ТапіИкі  іка  каразсоЬрТуап 
КізоІпкТпікап  Тк\л/а  кі-піЬїа-оНрап 
№\л/ас  кі\л/асТИрап  ізрТИсї  Арзсітбзоз 

Ік\л/а  тМНіат  \ЛЛГзаИкТсаИк  Іа-мТНїатаїїІ:  ТкоНк  Т-тТуоІ: 
ШуіНіат  ІаразсбЬрТї  зТрТзіз 

Тар\л/ТНіа\л/Т\л/  \Л/ТзаИкТсаМк  РТсікТзкізТза  їа-зТза\л/і1:,  тізсікоз  Та-разсоЬрТі 
Азріп  РТсікТзкізТз  Т-зір\л/ТІіа1:  Іа-кТзТНіаТ  опапауасізб\л/іп 

ї-пііамі-тізкамаї:  \л/Тзсаза,  РіИТ\л/а  отатіїопТуіІїсікап 

СТЬкШат  РіНТ\л/  Тк\л/а  іТрТтіуу  Іа-пТзоЬкатакії; 

\Л/ТзаИкТсаИк  кТуаріс  аНкаті-зТзатл/  зТрізіИк 
РТсікТзкізТз  камітіІамі-татіЬсітім  озіТзТ\л/а 

М\л/Тсі  пТ\л/а\л/  Т-косТі  \Л/ТзаТікТса1ік  разсбІїрТхл/  тізсікоз 

“Масіка,  1аккатТ\л/ароу  азіпТ-\л/асТІік  оіісі,  кііТуїМїТп  Іа-пакіпіуап 
Мака  кі-тоІпсоІікаШіп,”  І1\л/Т\л/  \Л/ТзаИкТсаИк 
Разкас  Т- пТтіИісозії;,  Т-кТ-тізакбмТі:  5оИкіраНіа\/у  зТрТзіИк  ізі 

М\л/Тсі  Т-уоНрТі  \Л/ТзаИкТсаИк  оІірауНо\л/ак  ріИТ\л/ак 

Азріп  \А/Тза1ікТсаІік  Т-ракізІамТрауіІ:  ІаЬкатароНк 

\Л/а\л/іуак  зоїікі-і-раИрії  РТсікТзкізТз  \л/ТзІа  кТкас  ракізІа\л/ірауі\л/ 

М\л/ТзІаз  і-кі-карізії 
\Л/ТзаНкТсаНк  піІоті\л/  РТсікТзкізТза  Іа-кТІїокакої 
Т-кТзі-тТсізо1:\л/а\л/  асітбмак 

\Л/ТзаИкТсаИк  патоуа  оИсі  \л/апікізкізі\л/  РТсікТзкізТза  ка-кТ-папууіуасіИікої 

КізіНіат  Іа-арТНоТ,  “МаНіі  тТіа\л/Тіап  тТїа\л/Т\л/іп  ТкашТуак  сТзк\л/а  Т-уоНсі-тТіамТГ 

Ка  к\л/азк\л/і\л/іріпіпа\л/а\л/  кізкізікопа\л/а  ка\л/і  ка1ар’рауік\л/а\л/  1іріуіто\л/ 
рісікТзкізТз  тасі  оТірі\л/іріпат\л/ак  озкізікома\л/а  ка\л/і  І1арірауіпіуік\л/а\л/ 

УЛЛГзаИкТсаИк  кі-іїТИіат  Іа-тазкатаї  РТсікТзкізТза  озкізікоуі\л/а  поті  ауа-оТісі  ка- 

кТ- ра  кізіа  \л/Тр  ау  і   И   і   кої 
Кіп\л/Тз  тТіа\л/Т\л/аІ< 

М\л/Тсі  Т-\л/Т-пап\л/іуасІ5ІІ  ХЛЛГзаИкТсаИк 
РТсікТзкізТз  пТзІо тТіа\л/і \л/ 

Камі-азіам  озкТзікма  ік\л/а  Т-зТр\л/ТІіа1: 
ХЛ/ТзаИкТсаИк  кізб\л/аИік 

РІ5сі-\л/Тріпат  озкТзік\л/а 
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БіИііИк  акосірауіпі\л/а 

\ЛЯзаНк?саІік  патбуа  озкТзікоул/ 

Матбуа  кТ\л/арї\л/ 

І-кі-птатіїопТуіІіІаІік,  тасі-пііопомім  зіНіа 

Іа-арасіНаї  ріко\л/а  тізкТзікхл/а  оНсі 
ТаИі;\л/а\л/  ка-1а\л/ікізка\л/а1:  пїіїоза  как\л/ТсіИкітТ\л/ 

КТуа  сТ  зіНіа, 

“Матбуа,”  тіїоз;  іїік  “МТуа  Туіпіо-тїіоз,”  аИро  “Матбуа,  туа  озкаЬіак,”  аНро 

“Матбуа,  пТуа  \л/азк\л/ау” 

РТуізк,  Іар\л/Т  іїік  “ІИТ,  пТуа  зіНіа,  к?к\л/ау  кіІоНсіпіІа\лнуітіп” 
\Л/ТзаИкТсаИк  \л/ТИі;атб\л/і\л/ 

Т-кі-кізі-асітозІамаї:,  5іИіа  іїік, 

“Ка-кі-тіуіїіп  пірікТт,  така,  ріко  Тка-\л/іИкас  їа-піїопатап  Іа-арТИоуап 

КТзріп  кіїбїіп,  ка\л/і  пікбїіпа\л/  пірікТт  Тк\л/а  ка\л/і  патбуа  ка-кі-\л/аріп” 
\Л/ТзаИкТса1пк  їарб\л/ак?тб\л/,  ік\л/а  5іНїа  тТуік  рікТза 

КТіаИіахл/і  камі-\л/арі\м,  гтїпл/ііііат  тізїаЬі 
ШзаІікТсаІік  к?-кізіп\л/аІіатако\л/І5І\л/ 

Матбуа  їа-как\л/!-арТІіої  ауа-оіісі  папоуасіИИ;о\л/іп 

МатбНкас  Т-уоЬсі-рбпаНкатікізії  Туако  МїзаНкТсаНк 

Ікозї 
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Шбанкїсанк  аир  тне  Рюор 
МОКТНШЕБТЕКМ  СКЕЕ  ТіІАНБЕАТІОМ 

УУТзаІікїсаІік  Ікозрї  Ка-ізкірТк 

АуіпзТпбшак  азірїсі\л/ак 

КіНТЇуауак  таИ-тасаІісітб\л/ак 
АсітТ\л/ак  ауіз?пі\л/аН  ік\л/а  татаНіа\л/ізі\л/іпа 

КаЬкїІіІлл/ат  аНазк?\л/іп 

\Л/азакаІп1:ї\л/  рТзіт 

МіТопі  Кіуаз,  татіуізк  Т-тіИсТііІ  Туіпі\л/ 

КТ-іНіам  рТуак  аТауоІікап 

\Л/їзаІікТсаНк  кї-ізїуіИказо 

КТ-казкіИіахл/  Іа-\л/Тсі-рТк5\л/Тта1:  різізкТза 
Мізїтізак  і1аИкбтТ\л/ 

Мака  \л/Туа  озіТзїта\л/і\л/,  тасіка  КізТтапЧо  Капа\л/арітбНік  КаНк?уа\л/  різ’кб\л/а 

Та-кізкіп\л/аНатб\/уа1:  Іап’зі  Іа-ізі-рітасіНоуіІ: 

КТріІікас  МзаНкТсаИк  тзїмТНТат 

Масі-кіИіітТ\л/ 

\Л/ТИіаті\л/Т\л/  різізкі\л/а  Іа-ратіІіізоуіТ 

КТра  тасі-как\л/аІаЬкатік’зуї\л/а 
Масі-КТНкаНібмак  Тк\л/а  пбІіпіїб\л/ак 

РТуізк  шасі  тіїїкошаЬріпаїЧомак 

КізТтапЧбул/а  кізб\л/аН?\л/  кТзріп  патбуа  кіпакіпбмап  іТік,  піка  ізкірасікап 

|\Іата\л/?уак  піїоіііат 

|   Тар\л/Т  тасі-ізкір?\л/ 
КаЬкар?кізіка\л/  Тк\л/а  каНкарТіірізкаш 
Кіті\л/ап 

Аіа  ХЛЛГзаИкТсаИк  Т-как\л/і-пакіпаИк,  патбуа  казкіИі;а\л/ 
і   МізТ\л/і  ізкірТ\л/ 

КаИкіуа\л/  різкї\л/ак  піз1ара\л/і\л/ак,  кТзГзк  рТуак  ріко  пікік,  рТуак  атізк,  рТуак 
\л/асазк  Тк\л/а  \Л/ТзаИкТсаИк 

Т-\л/апіЬсікТї,  паИарі\л/  Т-таІоІ 

і   Мізіо  озТтіза  \л/Тіарітік 

і   РТуізк  тасі  ТИкірауо\л/  пірТ 

і   Мамас  тТуо-тасіїїбм  \ЛЛГзаИкТсаИк  така  з?1бз{а\л/?\л/  КізТтапЧбма 

ІМатоуа  кізкТИіат  Іап’зі  Та-Ібіаіік 

Козіат  їа-піраНаНкаї’зоІмам 

КізТтапЧо  кіІітакіпа\л/Т\л/  \Л/ТзаИкТсаИк\л/а  Тк\л/а  ііТ\л/  Іа-тасі  озТИїауіІ:  ка\л/і  азкТу 

|   К?к\л/ау  тізкаИкі  аїатрТк  оіісі 

МатіІоп?тї\л/  \Л/ТзаИкТсаИк  озТт’за 

Та  кТИкбкТуі\л/а,  Тка-міуаЧа-казкіїїШ 

:   Ріко  Іа-\л/ТсіНікоІ  ка\л/іЧа-оз?Ьіа1:  азкТу  аіатрік  оіісі 
\ЛЛГзаИкТсаИк  пізіат  пікік\л/а  как\л/ТсітТ\л/ 

||  Міїопі  татіИсіті\л/  ТкоИк  Т-зоМкіїТИТуіІ;  Тк\л/а  Т-тазка\л/ізТуї1: 

І 
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Мака  ка-рТкорТі,  патакТк\л/ау  азізкТу  тізкат 
АзатТпа  татіНсітпл/,  кТка\л/  кіпозТ\л/а  азоїатбмпл/ 
Ка\л/і  Кокі\л/ 

РТуізк  піраИі-пТБІозТхл/  пікік,  патоуа  тізкат  азізкТу 
РарТ\л/іті\л/  МзаНкТсаЬк,  па\л/ас  Атізк  ііТ\л/ 

Атізк  Т-татіИсітіНі;  отазка\л/ізТ\л/іп  Тк\л/а  оїТпТзТ\л/іп  оіісі 

Атізк  кокі\л/  ізріИсі  казкіїїіаі:  патоуа  кТк\л/ау  рїіам  тіїопі  піраИі  пІ5Іозі\л/ 

УУТзаНкТсаІік  патоуа  тТмМагп 

\Л/ТИі;атї\л/і\л/  азатТпа  їа  косТуіІ 

РіроИкі  ТтТ\л/а5ІпТуік  мТзШі  Т-мТ-озШатбмаї:  І1?\л/ 

КТЬїмат  ка-рТкорТї  Атізк  кТкас  пізТарамТм,  кіуарТс  патоуа  азізкТу  тізкат 
Атізк  тазкамізім  їк\л/а  пікік  Іазіарім  така  патоуа  ріІікоІіІа\л/ак 

КТНсіпа  \л/асазк  тТпа  патоуа  Іа  казкіИіаІ 

Мака  ріко  Іа-косТі 
Аїа  \Л/асазк  Т-кокТі,  патакТІшау  рТіа\л/ 

ОсТріИкза  Іа-тТсТуіІ:  Тк\л/а-тазкозТза  Та-оНсі  озТИіауіІ;  \л/ТзііИ  МТзаНкТсаНк 

азоїатбміш,  кТзріп  азатТпа  Іа-косїі  рїуак\л/а\л/ 
\Л/асазк  азатТпа  кокі\л/,  кіп\л/Тз  ік\л/а 

ТрТкорТі,  азізкіз  Тк\л/а  ізітак\л/апТуі\л/а  осіТісТза 

Та-\л/і\л/Туі1:  Тк\л/а  \Л/ТзаНкТсаИк  азоіатбмпл/ 

Та-мТмії,  тіНсТї  ама5’а  ІаНауа\л/і\л/ 
\Л/Туа  па\л/ас  ІаН-тіТісТНіТм. 
КТЬімат  карікорТї,  \л/азкбта  Тза  арізіз  азкТз  капїсітіпаИк 

5Ттак  \А/ТзаИкТсаНк  рбїаїат,  ТуозТИїаї  коїак  тіп’зїік 
Тті\л/арізіНк  КізТтап’їо  ка\л/і  аНсізШахл/  каІікіуакТк\л/ау 

Мака  патоуа  ТкоИк  таНіа\л/ізТ\л/іп  тТуаш  \Л/ТзаИкТсаМк,  їап’зі  ріко  Іа-ізі- 
хл/ау’зіТікітоІ  тТуа\л/ 

ОзТт’за  рТуізк  пакасіНік,  азкам  раріуак\л/азка1а\л/  Т-їТрТ  \л/ауізїИіИі:\л/а\л/ 
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№$анкТсанк  аш  тне  Сее$е 
І\І0ітШЕ5ТЕКМ  СКЕЕ  ТНАМЗІАТІОМ 

ШваНкТсаНк  ііша  МІзкак 

Ауізіпо\л/ак  азірісімак 

КіНїіуауак  та(ітасасітб\л/ак 

Асітімак  ауізіпі\л/аЬ  Тк\л/а  татаЬїа\л/ізі\л/іпа,  каіпкії\л/ат  аНазк?\л/іп 

\Л/азакаНїі\л/  рТзіт 

РТуак\л/а\л/  Тза  \М?заІік?саНк  І-гтїїк\л/а  ІаїакаИказїауік  какапа\л/араші\л/  ІМізка 

Т-рітіИауії 

“ТапіИкі  іїікхл/ї  кїї’зк  \л/іуа\л/а\л/  ка-ка5кіИі:а1:\л/а\л/  Іа-рітіНаІ\л/а\л/,”  іїТНїат 
\Л/Т5аИкТсаИк 

№тбНкас  а\л/а  \МГзаІік?саІік  Т-рбпаНкатік’зії 

“ІМізТт’зак,”  іїТ\л/  ІМізка  УУТзаНкТсаІік, 

“Кік’зк?Іії?па\л/а\л/  Т-уаНоІатТуоуап  оїа  азкіНк,  патбуа  сТзк\л/а  кіуа\л/а\л/ 
карітіИауік  кїкмау  кііоіатаїіпахл/ахл/ 
Ік\л/а  така 

Мака  ріїа  т?к\л/апак  їа-тТуік  їа  рітіНауап,  тасіка  піка-казкТНїТп  їап’зі  їа- 

іїоїатап” 
Кізк?т?\л/ак  \ЛГЇзаНк?саНк\л/а  окі  ІМізкак 

Как?  ?-пап\л/?уасіз?уії 
ІМарїпізка  пазк\л/і\л/азіті\л/  \Л/ТзаНкТсаІік\л/а, 

“КіпакТзїаїіпап,  патбуа  оИсі  зазакізТ\л/іп,  така  Т-козїаїік\л/аІік  рітіИа\л/іп,  абро 
піуапап  оИсі 

Мака  ка-тіуіїіпап  тіїаНїабкмапак  тасіка  ка-кїіікаїїкат-аіозкап” 

ІМізкак  \л/ТИі;атб\л/Т\л/ак  татауізк  Т-арасіНауіІ  їа-рарТИоуіІ  поті,  їа- 
пакауазка\л/аї 

Тарізкос  какікТу,  \Л/ТзаИкТсаИк  к\л/іїаріНом 

ІзрітіМк  їаіікоНс  закабікапіНк  рітіНа\л/  ізко  ріуак  ?-паї\л/апаї  оїаЬїаІікмапа 
КТНкатік  ІМізка  отбІісб\л/іп  оИсі 

Каггтас  рарТИбхл/  ікзо  кмауазк  Ттазкахл/ікТуіІ  оїаІіїаНк\л/апа 

КТра  гттТзїаз,  ІМізкак  аЬсіріс?\л/ак 

\ЛЛГзаИкТсаИк  пікапакосіп,  Т-ріті-кізМ-кіїоІ  каИкіуа\л/іуа  їа-ріНїакої 

Аїа  Тка-\л/а\л/іуак  саразіз  аНро  \л/а\л/іуак  кізо\л/ак,  Туїпіма-\л/?кбпіІік  їа-ізі-Ьаї 

Т-уозат-тМІїїаНк  \л/апїкізкізі\л/  ка-кТ-кіїоїіНк,  тіїопі  к\л/ауазк  паїат  іїа  ка- 
\л/Ткб\л/ікі1 

5?так  оїаНсар?\л/а\л/а  пасіраНі\л/ак  парТшак 

ІМатбНкас  \л/ТНкас  \л/аратімак  ТкоИк  пізка  Т-тізікіїТуії  їар’зос  ка-пТкакосіИк 
\Л/ТзаИкТсаИк  раИрТхл/  ТкоИк  Т-тбсікіїїїаї 

Мака  рбпаНрі\л/  Т-рітоїіНї  оІаИіаИкхл/апіИк 

“ІМТуа  ка-кТ-озТНїауап  азкТу,  Туозкак  іїаЬ  піка-раНкізіпіп,”  ії\л/і\л/  \Л/ТзаИкТсаИк 
Мака  патбуа  тіїопі  раріуаНїік  ІбНб\л/,  разакосізко\л/акаІік  зопі-зТрТНк 
\Л/азаказка\л/а\л/ 

ІМ?рї\л/іІіб\л/ 

ІМатбуа  кТк\л/ау  ії\л/і\л/  Т-уаїі-зТр\л/Т-тазкірауії 

КакікТу  к!к\л/ау  МТзаІікїсаІік  Т-кТ-іїаНкатікізії 

Ікозі 
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Мну  тне  Моозе’б 
5КШ  15  І-005Е 
МОВТНШЕБТЕКМ  СКЕЕ  ТКАМ5І.АТ10М 

ТапіНкі  Мозота  ка-раЬрау’кІкїгмТі: 

Ауізіпа\л/ак  азірісі\л/ак 

КіНіТуауак  таЬтасаЬсітбмак 

Азітпл/ак  ауізіпі\л/аН  Тк\л/а  татаНіамізіміпа 
КаНкТімат  азкпл/іп 

\Л/азакаНіТ\л/  рТзіт 

Мііопі  Кіуаз,  ТкозрТ  кіуаріс  зТрТуа  Туо5кіИі:іИк\л/а\л/ 

тТзк\л/а  різІ5ко\л/ак  Т-\л/ауапі1;\л/а\л/  аИро  уоіїзкапИ:\л/а\л/ 
ІМікік  оІб1;іті\л/  різб\л/а 

\Л/ароз  Тк\л/а  5ак\л/Тз  їаЬкі  кТтТзмарітамак 

КТка\л/  Арізсітбзоз  ?к\л/а  МаНТНкап  кТЬ-рТкз\л/а1:б\л/ак 

КаИкТуахл/  Т-\л/арізкіпакозі1:\л/а\л/  ?к\л/а  каИкіуа\л/  ТтМсТЬіоїмам 

Ка-ріроНк,  тізіаііі  кмаїа казка сі\л/ак  окі  різізкб\л/ак 

Т-рараказіпіуік\л/а\л/  ораНкікіпо\л/а\л/а 
РТуізк  Мазк\л/а  тата\л/арб\л/іпіИкТ\л/ 

“ІМТТзапак,  тізІаИі  кіка\л/асіпапа\л/  Тка-Тк\л/ауікоИк  ТкТзб\л/ак\л/а\л/  кіраНкікіпа\л/а 

Та-піІоІатомауаНк  ріко  КізТтап’їб” 
ТарбмакТНіатмак  коїакак  різізкб\л/ак 

Ар’зсітбзоз,  Как\л/а,  Тк\л/а  Моз\л/а  па\л/азбпа\л/ак 
1:а-пі1;а\л/і-\л/арітаї\л/а\л/  \Л/ТзаИкТсаІпк\л/а  \л/Туа  Т-тагпаНТамізТуіІ 

\Л/ТзаИкТсаИк  іТрТуіто\л/  Іа-рТкізк^аІаІ  КізТтап’1;б\л/а 
АІі-зір\л/Ті:і\л/  азіпТ\л/асТІік  ізі 
Кїп\л/Тз  гтшТзТаз 

КізТтап’їома  рТ-рТкізІшаїік  УУЇзаІікТсаНк 
Бозкмас  піїоНіат 

ІМатбуа  кТк\л/ау  І1\л/Т\л/ 

\Л/ТзаИкТсаИк  ка\л/і-ка-ІакозіИк  \л/?ІіІато\л/і\л/  Мазк\л/а 

Как\л/а  Тк\л/а  арізсітозоз-ма  каНкіуам  різкізак  Іа-кТтама5бпатазб1:\л/а\л/ 
Мбзша  ііТуіИіат  тіНсТімауак  оНсі  ІакТ  па\л/азбпікТі\л/а\л/  раИрТіоз 

ІаіІазіпазІіуік\л/а\л/ 

Как\л/а  ії\л/Т\л/  Т-пі1;а\л/іИі:аИк  рТуак  ?-ка\л/?уак  іІо\л/а  Т-ауаІ 

Ар’зсітбзоз  мТзІа  какау?масір?кіз\л/?\л/ 
К\л/ауазк  УУТзаНкТсаІік  піїоНТат  \л/іуа  ІаНкі-Т-уоІатТуоІ: 
Мбз\л/а  камітіїомасітбм 

Та-па\л/азбпатазо1:\л/а\л/  Іапізі  Іа-іІазіпазіТуікмам 
Іапзі  Іа-ізіпак\л/апіуік\л/а\л/  мауапа 

БТтак  каІікіуа\л/  піІосікТ\л/ак 

Мбз\л/а  а\л/а  тіїопі-рарТуаІіІік  ауа\л/ 

ТтТхл/ТИіаИк  Іа-тТс’зої 
ІМТрТзіза  ІараИіаЬк  ТтаИтТсіІ  аЬро  озкі-пТрТза  тіїозкаНк 
ТкозрТ  ка-тТк\л/а  піІоТатоЬі:  \л/ауапа 
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ІМікік  как\л/Тсіті\л/  “Тапіібма  раИкікіп  кіпІоїТп,  МібГГб” 

“РаНкікіп,  кТко  раїїкТкіп,”  МбБма  ії?\л/ 

“ІМіраЬаБкаІ,”  ІМікік  іїТ\л/,  “КатТк\л/а-тТс’5оуап  піпЧоїТпап  ОБкауапа 

Та-к\л/Туа1іоуап  ріко  Ар’БсітоБОБ  ота  Т-\л/Т-і1;оИі;атб\л/а1:  \Л/Т5аИкісаИк\л/а 
кіпЧосікі\л/іпїпа\л/а” 

“\Л/аИ\л/а!”  іімТм  Мб5\л/а,  “МаБкос  1а-ауі\л/акірауіп\л/а 

Кїк’БТр  піка-ііоіііап  ІБрТ  кТ5ауаІ\л/а\л/і  Іа-піІам-памаБбпатап  ТтїмаБІк”  АБатїпа 
камн-тасі-т?с’50І 
М\л/?Ііснрїсірауік  пТріп 

к\л/іїаріНб\л/ак  рІ5ко\л/ак 

Тап’БІ  ріко  Іа-ІБІпак\л/ак\л/аш  омауапі\л/а\л/а 
МЇБаІікТсаЬк,  татарам,  аІоБкаїат  карМріп 

Т-1;ак\л/акік,  тіИсТі  кТ5іИі\л/ 
\л/ауапа  Кіка\л/  арБСІБкапБа 

арБСІтбБОБ  как-ІБІпіІотаї: 

РТуаБк  как?-кІ5к\л/?Нак\л/а\л/  кІ5іка\л/  Іакорауо\л/ 
шасі  ІакоБіпмак  рі5І5ко\л/ак 

РаИріуак  ї-рїпа1аіік\л/а\л/  ОБкауапа 

У\/аро5  тТуа\л/  Т-уо5кі-марІ5кауік 
їа-к?Нка5б\л/  кбпіНк 

та\л/їуак  їа-кї-\л/аратіко1: 
Рібохл/  тїуа\л/  оБкаІіІауа 

раБкас  Т-сТроБкіИсІБІІ 

АрБСІтбБОБ  роБї’Бкат  ОБкі  раНкекіп  їк\л/а  ЇБкапа  ТтТуоБЇуіІ: 
Как\л/а  ІБрТ  ока\л/іуа-ітіуіНі: 

ІБрі  їтаІ\л/?Г5Іп?уіІ  ка-рітоІііТі 

піраНітатіІісі5і\л/,  пата\л/їуа  рїк’Бкмаїім 
Ка-аіі  ОБкі  раНкікіп\л/іІ\л/а\л/ 

м/ашаратіБІмак  Т-сіка5І:ТрТкІ5ІИк\л/а\л/ 

Мб5\л/а  Т-уоІатТс’Бої  БІкоІар’Біп 
ІМатбуа  \л/ТИкас  \л/араті\л/  а\л/?уа  ТкоЬк  Іа-каІа\л/а5ТуіІ 

Іп’БІахл/’паууаІ  \л/?Г5апа  кІ5кЇ5орауТ\л/ 
Тк\л/а  їа-паїаИк  ораНкікіп 

Мака  пТ5\л/а\л/  аііпакїхл/  Іа-тТсії  т?уараНк\л/ап’5а 
РТуІБк  ка-ІакоБІИк 

\Л/Т5аИкТсаИк\л/а  \л/ТИіатак  “ІМатакТкмау  раИкікіп  піїауап  кТуа  оіісі 
їка-іпіоіатап,  піШіїТп  Тка  іпЧа\л/ТЬіатап” 
\Л/Т5аИкТсаИк  кі{ітакіпа\л/і\л/  Мб5\л/а 

АЬро  ІБкоп’капа  Іа-кТ-араІапма 

ІБкоп’капа  оЬсі  05ТИїатб\л/і\л/  как\л/ауакі  тІБІ  раИкікіп 
ІБрТ  Т-роБҐБкаЬк  Мб5\л/а 
\л/а\л/Туак  рап\л/аЬкаНатак 

раБкас  ок\л/ауаИк  Т-уаБІрауік 

\Л/Т5аИкТсаМк  аБ’сі  гтїГуіхл/  ІБкапа  ТтіБікіїТуіІ: 
Іка\л/Туак  іпїа\л/Туітауі1:  Т-татауаГБІуИ: 
Мака  патбуа  кіп\л/І5  татіїошуіїат 

Мб5\л/а  ка\л/і-тасі-татїс’5о  пірТИк 
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Коїакак  різізко\л/ак  тізІаИї  татіИсіИік\л/ак  оІозказака\л/а\л/а, 
зазамапакТтоІаІомак 

Тзр?  Т-\марітаІ\л/а\л/  М бз\л/а  тасіраНріІі?\л/ак 

РТуізк  шасі  раИріуакохл/,  ка-т\л/аІапо(ік  ї-татТс’зої,  Іарзкос  ота  апоЬс 
Каїоіаіік 

Ікозі 
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